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§ 139
Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Information från restauranginspektör Annica Bringsved.
Beslutsärende
Beslut om serveringstillstånd för Brygghuset delegeras till socialnämndens arbetsutskott.

Följande ärenden utgår:
Informationsärenden
Information från äldreomsorgen som behandlades vid förra sammanträdet.
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§ 140
Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska

Dnr 2010/0216-772

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson informerar om ett Lex Maria ärende
som inkommit.
Detaljplan Hemmingstorp 1:12

Dnr 2010/0218-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunstyrelsens beslut att detaljplan för
Hemmingstorp 1:12 ska bli föremål för samråd.
Information om försörjningsstöd
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson redovisar aktuella kostnader för försörjningsstöd
och jämförelser med tidigare kostnader.
Information om ansökan om medel till behandling av spelmissbruk
Dnr 2010/0224-701
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson informerar om ansökan till Statens Folkhälsoinstitut
om medel till behandling av spelmissbruk. Ansökan görs gemensamt med Gullspångs och
Törebodas kommuner.
Bakgrund:
Mariestad, Töreboda och Gullspång är små kommuner som slagit sig samman i ett gemensamt beroendecentrum med god kvalitet och kompetens. Men kompetens kring spelmissbruk saknas.
De tre kommunerna vill nu tillsammans, med Beroendecentrum som bas, göra en satsning
kring att förebygga, upptäcka, motivera och behandla spelberoende. Genom spetsutbildning i evidensbaserade behandlingsmetoder för samtliga fem behandlare på
Beroendecentrum skapas en hållbar kompetensbas som förutom ren behandling även kan
informera/utbilda medaktörer och allmänhet kring spelberoende.
Verksamheten bygger på en stabil grund och behandling för spelberoende och kommer att
bli en del i kommunernas ordinarie verksamhetsutbud. Projektet kommer att utvärderas,
om det blir tvåårigt, i tre etapper, vid ettårsprojekt vid ett tillfälle.
En projekttid på två år ger en lugnare och mer hållbar implementering men projektet är
även möjlig att genomföra på ett år. Det går också att genomföra i mindre omfattning men
en anpassning måste då ske.
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner ansöker om ekonomiskt stöd med
978 000 kr för utveckling av gemensam spelberoendebehandling, från
Statens Folkhälsoinstitut.
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forts § 140
Information om Datainspektionens beslut rörande Nationella Kvalitetsregister
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson redogör för information från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående Datainspektionens fyra beslut efter
tillsyn av Nationella Kvalitetsregister. Ytterligare fem register, som berörs av 25 olika beslut
kommer att fattas därefter.
Bakgrund:
Besluten rör generellt att det är oklart vem som är centralt personuppgiftansvarig myndighet för vissa register, och att inloggning som medför tillgång till personuppgifter med bara
användarnamn och lösenord inte uppfyller lagens krav på säker identifiering.SKL redovisar
viktiga åtgärder för registren. Exempel på åtgärder är bland annat möjligheter till inloggning
med e-tjänstekort, att ta fram ett dokument som förtydligar vad centralt personuppgiftansvar innebär, vårdgivargränser och att förstärka sin egen juridiska resurs.
Information om habiliteringsersättning inom LSS
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om möjligheten att titta över vad en höjning av
habiliteringsersättning, för daglig verksamhet inom LSS skulle innebära för kostnader.
Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att se över detta och återkomma med en kalkyl.
Ej verkställda beslut

Dnr 2010/0083-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för beslut som inte har verkställts inom
socialförvaltningen för kvartal tre 2010 som rapporteras till Socialstyrelsen.
För kvartal 3 har handikappomsorgen rapporterat in tre ej verkställda beslut.
Samtliga rör bostad med särskild service, LSS 9:9. En av personerna har erbjudits
bostad men tackat nej pga. studier på annan ort.
Äldreomsorgen har för samma period rapporterat in sju ej verkställda beslut inom
ramen för tre månader. Samtliga avser särskilt boende. Fyra av dessa har tackat
nej till tidigare erbjudanden. En har sökt endast ett specifikt boende då maken
bor där. De två övriga väntar på grund av att verksamheten bygger om på Ullerås
äldreboende. Flertalet har vistats på korttidsplats i väntan på verkställighet.
Av de sju rapporterade ej verkställda besluten inom äldreomsorgen är idag fyra
verkställda.
Bakgrund:

Socialförvaltningen redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Socialstyrelsen
(tidigare Länsstyrelsen) Socialstyrelsen har om beslut om insats inte verkställts
inom tre månader mojlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara
den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.
Revisionen
Kommunfullmäktige
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forts § 140
Ekonomi – begäran om utökad ram för 2011

Dnr 2010/0129-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den framställan som socialnämnden ska
lämna till kommunfullmäktige om utökad budgetram för 2011.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFORMATION INFÖR BESLUT 2010-12-14 (2010-11-23)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revidering av riktlinjer och avgifter för boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)
inom LSS
Dnr 2010/0220-730
Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg föreslår socialnämnden att enligt socialförvaltningens
förslag, via Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Att den av kommunfullmäktige fastställda avgiftstaxan ska gälla för alla personer som beviljats insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av stöd och hjälp i hemmet.
-Att dokumentet ”Riktlinjer för insatser enligt LSS” upphör att gälla.
-Att beslutet ska gälla från och med 2011-01-01.
Bakgrund:
Avgifter
I Mariestads kommun har man sedan Lagen om Stöd och Service infördes beviljat personer boendestöd trots att detta inte har varit en av de tio insatserna enligt
lagen. Detta har varit brukligt i Mariestads kommun och man har på riksnivå under senare år uppmärksammat att det finns ett behov av denna typ av insatser. I
diskussionen inför den lagförändring, som träder i kraft 2011-01-01, fanns länge
planer på att införa boendestöd som en insats inom LSS. Resultatet blev dock att
boendestöd inte infördes i LSS utan även fortsättningsvis är Socialtjänstlagen det
lagrum enligt vilket insatser om stöd och hjälp i hemmet kan beviljas.
I samband med nya riktlinjer för LSS uppmärksammades det inom LSSavdelningen att beslut om boendestöd inte kunde fattas enligt LSS varför handläggarna allt eftersom ärendena följdes upp fattade beslut enligt Socialtjänstlagen.
I riktlinjerna står ”Personer med funktionshinder ska få behov av stöd i boendet
tillgodosett av hemvården. I speciella fall behövs ett assistansliknande stöd. Detta
boendestöd beviljas enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.” Vidare står det att läsa att
”Assistansliknande boendestöd enligt 4 kap1§ SoL är avgiftsfritt”. Riktlinjerna
beslutades av socialnämnden 2006-04-11. I LSS-lagen anges för vilka insatser
kommunen har möjlighet att ta ut avgifter, Kommunfullmäktige har också fattat
beslut om vilka avgifter som ska gälla inom LSS. Dock har inte frågan om att avgiftsbefria personer med boendestöd varit uppe i Kommunfullmäktige.
Idag finns det 17 personer som har boendestöd enligt Socialtjänstlagen avgiftsfritt
och det finns 12 personer som har boendestöd enligt LSS.
Det finns inget stöd i Socialtjänstlagen att personer med personkretstillhörighet
inom LSS ska särbehandlas när det gäller avgifter för insatser enligt
Socialtjänstlagen.
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Forts § 141
Om personer med personkretstillhörighet skulle bli avgiftsbefriade när det gäller
insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen innebär det i praktiken att man vid ansökan också måste utreda personkretstillhörighet inom LSS, vilket inte bedöms
som rimligt.
Riktlinjer
Dokumentet "Riktlinjer för insatser enligt LSS" 2006-04-11 är inte längre aktuellt
eftersom lagstiftningen har ändrats varför dokumentet bör sluta att gälla. Verksamheten kommer under 2011 se över om det finns behov av nya riktlinjer.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL)

Dnr 2010/0220-730

Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg föreslår socialnämnden att enligt socialförvaltningens
förslag, via Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Att alla som erhåller kommunal hälso- och sjukvård inom LSS-området ska betala avgift
enligt den av kommunfullmäktige fastställda avgiftstaxan för hemvård i ordinärt boende.
Bakgrund:

Personer som erhåller insatser enligt LSS betalar idag ingen avgift för den kommunala hälso- och sjukvården. Det finns dock inget som hindrar kommunen från
att ta ut avgift för kommunal hälso- och sjukvård då detta inte ingår i LSS´s omvårdnadsbegrepp.

Sanktionsavgifter/viten enligt SoL

Dnr 2010/0204-0208

Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg föreslår socialnämnden att godkänna yttrande enligt
socialförvaltningens förslag på fem stycken föreläggande från Socialstyrelsen för beslut som
inte har verkställts i tid av socialnämnden, som kan leda till sanktionsavgifter för
socialnämnden.
Bakgrund:
Då Socialstyrelsen anser att en kommun inte inom skälig tid enligt beslut har tillhandahållit
bistånd enligt Socialtjänstlagen eller om man inte inom skälig tid verkställer beslut, kan
Socialstyrelsen hos Förvaltningsrätten ansöka om att kommunen ska betala särskild avgift.
Innan Socialstyrelsen tar ställning till ansökan om särskild avgift bereds socialnämnden tillfälle att yttra sig i det aktuella fallet med uppgifter om orsaker och åtgärder.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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BESLUT
§ 142

Dnr 2010/0220-730

Revidering av riktlinjer inom LSS och avgift för boendestöd enligt
Socialtjänstlagen (SoL)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutat att föreslå kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen att enligt
socialförvaltningens förslag besluta:
-Att den av kommunfullmäktige fastställda avgiftstaxan ska gälla för alla personer som beviljats insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av stöd och hjälp i hemmet.
-Att dokumentet ”Riktlinjer för insatser enligt LSS” upphör att gälla.
-Att beslutet ska gälla från och med 2011-01-01.
Bakgrund
Avgifter
I Mariestads kommun har man sedan Lagen om Stöd och Service infördes beviljat personer
boendestöd trots att detta inte har varit en av de tio insatserna enligt lagen. Detta har varit
brukligt i Mariestads kommun och man har på riksnivå under senare år uppmärksammat att
det finns ett behov av denna typ av insatser. I diskussionen inför den lagförändring, som
träder i kraft 2011-01-01, fanns länge planer på att införa boendestöd som en insats inom
LSS. Resultatet blev dock att boendestöd inte infördes i LSS utan även fortsättningsvis är
Socialtjänstlagen det lagrum enligt vilket insatser om stöd och hjälp i hemmet kan beviljas.
I samband med nya riktlinjer för LSS uppmärksammades det inom LSSavdelningen att beslut om boendestöd inte kunde fattas enligt LSS varför handläggarna allt eftersom ärendena följdes upp fattade beslut enligt Socialtjänstlagen.
I riktlinjerna står ”Personer med funktionshinder ska få behov av stöd i boendet
tillgodosett av hemvården. I speciella fall behövs ett assistansliknande stöd. Detta
boendestöd beviljas enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.” Vidare står det att läsa att
”Assistansliknande boendestöd enligt 4 kap1§ SoL är avgiftsfritt”. Riktlinjerna
beslutades av socialnämnden 2006-04-11. I LSS-lagen anges för vilka insatser
kommunen har möjlighet att ta ut avgifter, Kommunfullmäktige har också fattat
beslut om vilka avgifter som ska gälla inom LSS. Dock har inte frågan om att avgiftsbefria personer med boendestöd varit uppe i Kommunfullmäktige.
Idag finns det 17 personer som har boendestöd enligt Socialtjänstlagen avgiftsfritt
och det finns 12 personer som har boendestöd enligt LSS.
Det finns inget stöd i Socialtjänstlagen att personer med personkretstillhörighet inom
LSS ska särbehandlas när det gäller avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Om personer med personkretstillhörighet skulle bli avgiftsbefriade när det gäller
insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen innebär det i praktiken att man vid ansökan också måste utreda personkretstillhörighet inom LSS, vilket inte bedöms
som rimligt.
Riktlinjer
Dokumentet ”Riktlinjer för insatser enligt LSS” 2006-04-11 är inte längre aktuellt
eftersom lagstiftningen har ändrats varför dokumentet bör sluta att gälla. Verksamheten kommer under 2011 se över om det finns behov av nya riktlinjer.
Underlag för beslut
Handling: Avgifter och riktlinjer inom Vård- och omsorgsavdelningen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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Dnr 2010/0220-730

Avgifter för Hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) inom LSS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enligt socialförvaltningens förslag, genom Kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Att alla som erhåller kommunal hälso- och sjukvård inom LSS-området ska betala avgift
enligt den av kommunfullmäktige fastställda avgiftstaxan för hemvård i ordinärt boende.

Bakgrund
Personer som erhåller insatser enligt LSS betalar idag ingen avgift för den kommunala hälso- och sjukvården. Det finns dock inget som hindrar kommunen från
att ta ut avgift för kommunal hälso- och sjukvård då detta inte ingår i LSS´s omvårdnadsbegrepp.

Underlag för beslut
Handling: Avgifter och riktlinjer inom Vård- och omsorgsavdelningen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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Dnr 2010/0215-702

Delegation till socialnämndens arbetsutskott att besluta om serveringstillstånd för restaurang Brygghuset
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott får besluta om serveringstillstånd
för restaurang Brygghuset under förutsättning att handläggaren är klar med sin utredning.
Bakgrund
Lakakoffa AB har inkommit med ansökan om att få servera alkoholdrycker vid Restaurang
Brygghuset.
Underlag för beslut
Information till socialnämnden 2010-11-23 av restauranginspektör Annnica Bringsved.
Ansökan om serveringstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-23
Socialnämnden
§ 145
Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-11-02 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-11-02 och 2010-11-10 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-23

Anslagsdatum

2010-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2010-12-27
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