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Socialnämnden

§ 147
Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Open space – ny äldreomsorgsplanen
Aktuella domslut
Info från Socialstyrelsen, öppna jämförelse
Stimulansmedel
Medel till flyktingmottagande
Information inför beslut
Avgifter inom vård och omsorg
Beslutsärenden
Avgifter inom vård och omsorg
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Socialnämnden

§ 148
Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information från vård och omsorgen
Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg informerar om en Lex Sarah-anmälan som kommit in.
Folkhälsorådets nya reglemente och verksamhetsplan för 2011
Dnr 2010/0200-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Folkhälsorådets reviderade reglemente. En
förändring av reglementet är att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska
utse ordförande och vice ordförande till ledamöter i Folkhälsorådet.
Verksamhetsplanen kommer att delas ut på socialnämndens sammanträde i januari.
Bakgrund:
Mariestads kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan
med Västra Götalandsregionen. Arbetet leds av Folkhälsorådet som består av folkhälsoplaneraren samt förtroendevalda från Mariestads kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden
Östra Skaraborg. Avsikten med en samverkan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen i folkhälsofrågor är ett bättre resursutnyttjande och en större genomslagskraft. Det lokala folkhälsoarbetet skall enligt avtalet innefatta målinriktade, organiserade,
hälsofrämjande och primärpreventiva sjukdomsförebyggande insatser riktade till hela befolkningen eller utvalda grupper. En av Folkhälsorådet uppgifter är att utarbeta en flerårig
folkhälsoplan. Planen ska ange inriktningen på det lokala folkhälsoarbetet samt prioritera
de grupper som är i störst behov av förebyggande insatser.
Ansvaret för det praktiska arbetet med att uppnå folkhälsoplanens långsiktiga delmål vilar
på nämnder och förvaltningar inom Mariestads kommun, primärvård, tandvård, myndigheter, näringsliv, föreningar samt frivilligorganisationer. Den långsiktiga folkhälsoplanen skall
ses som ett stöd i arbetet med att integrera folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten.
Planen är också tänkt som ett verktyg för att koordinera och uppmuntra tvärsektoriell samverkan.
Beviljade medel från Statens Folkhälsoinstitut till behandling av spelmissbruk
Dnr 2010/0224-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att socialnämnden har fått 978 000 kr för
utveckling av gemensam spelberoendebehandling.
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.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
forts § 148
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.
Organisationsförändringar inom individ- och familjeomsorgen
Dnr 2010/0238-760
Avdelningschef för IFO Elisabeth Olsson informerar om organisationsförändringar inom
individ- och familjeomsorgen (IFO).
Bakgrund:
IFO (Individ och Familjeomsorgen) tog 2009 över socialpsykiatrin och vid årsskiftet 20092010 flyttades handläggningen av ärende till socialsekreterare missbruk.
Antalet ärenden och arbetsinsats i varje ärende har vida överskridit de uppgifter som gavs
vid övertagandet. Handläggningen har förändrat form så att tydliga arbets/insatsplanen ger
klienter inom socialpsykiatrin en ökad livskvalitet genom ett tydligare uppdrag till boendestödjarna. Insatserna skrivs tillsammans med klienten vilket gör uppdragen tydligare. Genom detta arbetssätt kan man även jobba med självläkningsfaktorer.
Den överförda halvtidstjänsten har inte räckt till för att täcka behovet då det hela tiden inkommer nya ansökningar och uppföljningar. Många underlag måste dessutom uppdateras.
Den stora anhopning av ansökningar har gjort att arbetsbelastningen på de 2,5 tjänster som
finns inte räcker till. En förstärkning har tillsatts sedan i somras, för att korta ansökningstiderna. Denna tjänst har dock endast hunnit med det mest akuta. Under v 43-45 har det inkommit 19 ansökning om stöd/hjälp från personer med missbruk och eller psykisk ohälsa.
De flesta ärende är av komplicerad art.
Den tillsatta förstärkningstjänsten behöver därför förlängas under lång tid, genom omprioritering av verksamhet och tjänster. Om tillströmningen av ärende är lika stor i framtiden,
som just nu, kan det bli nödvändigt med ytterligare förstärkningar på personalsidan.
Genom en tydligare handläggning får insatserna en tydligare form vilket ger bättre arbetsförhållanden för dem som ska utföra insatserna.
Förändringar och konsekvenser enligt bilaga.
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Socialnämnden
forts § 148
Konferens i Göteborg kring ensamkommande flyktingbarn
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om en konferens kring ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som kommer att äga rum i Göteborg den 19 januari 2011.
Förslag till politikerutbildning för den nya socialnämnden
Socialchef EvaLotta Lindskog redovisar för det förslag som socialförvaltningen arbetat
fram för en utbildning riktat till ledamöter och ersättare för kommande mandatperiod.
Förslaget är att första tillfället sker i samband med socialnämndens sammanträde tisdagen
den 18 januari och det andra tillfället tisdagen den 25 januari.
Information om kommunens kundtjänst
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om förslaget att Mariestads kommun ska inrätta
en kundtjänst som ska kunna serva och informera kommunens medborgare på ett snabbt
och proficionellt sätt.
Bakgrund:
En utredning har genomförts som undersökt förutsättningarna att utveckla nuvarande
medborgarkontor till en kundtjänst, som ska bestå av personal från olika förvaltningar för
att på ett så bra och snabbt sätt som möjligt besvara kommunmedborgarnas specifika frågeställningar.
Finansiering till 2012 av planerings- och uppföljningssystem inom hemtjänst
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för det planerings- och uppföljningssystem inom
hemtjänst som ska genomföras 2012, och hur finansieringen ska lösas.
Kommunstyrelsens beslut om socialförvaltningens hemställan om tilläggsanslag för
budget 2011
Dnr 2010/0129-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för beslutet från Kommunstyrelsen, där de föreslår
kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag med 5 mnkr till budget
2011.
Bakgrund:
Socialnämnden ger i uppdrag till socialchef Eva Lotta Lindskog att efter samråd med ekonomichef Maria Vaziri och kommunchef Lennart Bergqvist att göra en framställan till
kommunfullmäktige om utökad ram inför 2011.
I framställan föreslås att kommunfullmäktige ska utöka socialnämndens budgetram med
10,5 mnkr för år 2011 med anledning av volymökningar inom hemtjänsten, placeringar och
personlig assistans.
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Socialnämnden
forts § 148
Mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Dnr 2010/0189-701

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen gällande Länsstyrelsens skrivelse, där
de informerar om Riksdagens beslut om en reformering av mottagandet av vissa nyanlända
invandrare.
Bakgrund:
Mariestad har sedan tidigare en överenskommelse om flyktingmottagande som avser 2010.
Denna uppgörelse gäller tills vidare med tre månaders uppsägning inför varje årsskifte.
Socialnämnden har tagit del av skrivelsen och lämnat följande synpunkter. Då Mariestads
kommun har för avsikt att ta emot ensamkommande flyktingbarn under 2011 förutsätts att
det finns en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar. De barn
och unga som erhåller permanent uppehållstillstånd räknas in i den kvot om 50 personer
som Mariestads kommun tecknat avtal om. Därför ser socialförvaltningen inga hinder med
att nuvarande överenskommelse fortsätter.
Ekonomi – detaljbudget för 2011
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar förslag till detaljbudget för 2011.
Beslut:
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda underskottet i budgeten för 2011.
Open space – ny äldreomsorgsplanen
Förvaltningschef Eva Lotta Lindskog informerade om den träff som ägde rum på
Karlsholme den 8 december.
Aktuella domslut
Förvaltningschef Eva Lotta Lindskog informerade om det domslut som fastställdes i
kammarrätten angående en man som sökt särskilt boende men fått avslag av kommunen,
domslutet blev till kommunens fördel.
Öppna jämförelser från Socialstyrelsen
Förvaltningschef Eva Lotta Lindskog informerade att Socialstyrelsen skickat ut information
om öppna jämförelser.
Stimulansmedel

Dnr 2010/0100-730

Förvaltningschef Eva Lotta Lindskog informerade om det stimulansbidrag som beviljats av
Socialstyrelsen för att stödja arbetet med att utveckla vården och omsorgen om äldre
personer.
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Socialnämnden
forts § 148
Medel flyktingmottagande
Förvaltningschef Eva Lotta Lindskog informerade om de medel som blivit beviljade av Migrationsverket för flyktingmottagande.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 149
INFORMATION INFÖR BESLUT 2010-12-14
____________________________________________________________________
Serveringstillstånd – Lundstedts konditori

Dnr 2010/0219-702

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår nämnden att bevilja Lundstedts Konditori AB,
organisationsnummer 556087-5337, tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen
(1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid Lundstedts Konditori,
Stockholmsvägen 9 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Sökt serveringstid är klockan 11.00 – 22.00 och ansökan avser även tillhörande
uteservering.
Bakgrund:
Lundstedts Konditori AB, organisationsnummer556087-5337, har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera
starköl, vin och spritdrycker vid Lundstedts Konditori, Stockholmsvägen 9 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Sökt serveringstid är klockan 11.00 – 22.00 och ansökan avser även tillhörande uteservering.
Förslag om ändrad habiliteringsersättning

Dnr 2010/0236-731

Socialchef Eva Lotta Lindskog och förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar socialnämnden om att en höjning av ersättningen till 75 kr för heldag och 52 kr för
halvdag skulle innebära en ökning av kostnaderna för ersättningen med drygt 100 %. Idag
betalas 650 tkr ut i habiliteringsersättning, en dryg ökning med 100 % innebär att
cirka 1 355 tkr används till utbetalning av habiliteringsersättning.
Bakgrund:
Habiliteringsersättning betalas ut till de personer som erhåller daglig verksamhet enligt LSS.
Ersättningen finns idag i två nivåer, heldag och halvdag. Ersättningen är 36 kr för heldag
och 25 kr för halvdag. Denna ersättningsnivå har varit den samma ett stort antal år. För de
som erhåller habiliteringsersättningen uppfattas den som en slags lön trots att flertalet har
aktivitetsersättning från Försäkringskassan som inkomst.
De personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS betalar både för resor till och från
verksamheten och också för den mat de äter på den dagliga verksamheten.
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Socialnämnden
Forts § 149
Avgifter inom vård och omsorg samt Socialpsykiatrin 2011

Dnr 2010/0242-730

Bakgrund:
Då avgifterna i maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har Socialnämnden att fatta beslut
om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet ändras. År 2011 höjs prisbasbeloppet med 400 kronor till 42 800 kronor.
Förutom prisbasbeloppet så styrs avgifterna i maxtaxan av Konsumentverkets årliga kostnadsberäkningar när det gäller skälig kostnad för livsmedel. Denna summa i förhållande till
den faktiska avgift som kommunen tar ut för maten vid särskilt boende, dagverksamhet
och matleverans påverkar den enskildes förbehållsbelopp samt den avgift som kommunen
kan ta ut.
I taxan finns angivet att Socialnämnden kan besluta att justeringar med ytterst marginell
betydelse inte behöver göras årligen. Därför föreslås att avgiften för fotvård förblir oförändrad. En eventuell uppräkning skulle innebära en avgift per behandling på 313 kr, en
höjning med 3 kr. Då fotterapeuterna ibland tar emot kontant betalning ställer en så ojämn
summa till bekymmer med växel.
Hösten 2010 började man inom dagverksamheten på Humlet med att den enskilde börjar
sin vistelse respektive avslutar sin vistelse i samband med lunch. Det innebär att man äter
ett mellanmål mindre per besöksdag, avgiften har därför reducerats med kostnaden för ett
mellanmål. Det påverkar inte den enskildes förbehållsbelopp då socialnämnden tar avgift
för mellanmål motsvarande den kostnad som Konsumentverket beräknat.
Arbetsmarknadsenheten har meddelat att priset per timme för snöröjning och gräsklippning höjs med 25 kr till 225 kr.
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Socialnämnden
BESLUT
§ 150

Dnr 2010/0204-0208

Sanktionsavgifter/viten från Länsstyrelsen enligt Socialtjänstlagen (SoL)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner yttrande enligt socialförvaltningens förslag på fem stycken föreläggande från Länsstyrelsen, för beslut som inte har verkställts i tid av 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.
Underlag för beslut
Handling: Fem olika föreläggande om särskild avgift från Länsstyrelsen.
Socialförvaltningens yttranden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen
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Socialnämnden
§ 151
Serveringstillstånd – Lundstedts konditori

Dnr 2010/0219-702

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Lundstedts Konditori AB, organisationsnummer
556087-5337, tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera
starköl, vin och spritdrycker vid Lundstedts Konditori, Stockholmsvägen 9 i Mariestad.
Serveringstillståndet gäller året runt till allmänheten.
Serveringstid är klockan 11.00 – 22.00 och avser även tillhörande uteservering.
Bakgrund
Lundstedts Konditori AB, organisationsnummer556087-5337, har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera
starköl, vin och spritdrycker vid Lundstedts Konditori, Stockholmsvägen 9 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Sökt serveringstid är klockan 11.00 – 22.00 och ansökan avser även tillhörande uteservering.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan och utredning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundstedts konditori
Statens Folkhälsoinstitut
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Annica Bringsved
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Socialnämnden
§ 152
Avgifter inom Vård och omsorg samt Socialpsykiatrin 2011

Dnr 2010/0242-730

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa avgifterna för Vård och omsorg samt Socialpsykiatrin
enligt förslaget samt att avgifterna ska gälla fr.o.m. 2011-01-01.
Bakgrund
Då avgifterna i maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har Socialnämnden att fatta beslut
om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet ändras. År 2011 höjs prisbasbeloppet med 400 kronor till 42 800 kronor.
Förutom prisbasbeloppet så styrs avgifterna i maxtaxan av Konsumentverkets årliga kostnadsberäkningar när det gäller skälig kostnad för livsmedel. Denna summa i förhållande till
den faktiska avgift som kommunen tar ut för maten vid särskilt boende, dagverksamhet
och matleverans påverkar den enskildes förbehållsbelopp samt den avgift som kommunen
kan ta ut.
I taxan finns angivet att Socialnämnden kan besluta att justeringar med ytterst marginell
betydelse inte behöver göras årligen. Därför föreslås att avgiften för fotvård förblir oförändrad. En eventuell uppräkning skulle innebära en avgift per behandling på 313 kr, en
höjning med 3 kr. Då fotterapeuterna ibland tar emot kontant betalning ställer en så ojämn
summa till bekymmer med växel.
Hösten 2010 började man inom dagverksamheten på Humlet med att den enskilde börjar
sin vistelse respektive avslutar sin vistelse i samband med lunch. Det innebär att man äter
ett mellanmål mindre per besöksdag, avgiften har därför reducerats med kostnaden för ett
mellanmål. Det påverkar inte den enskildes förbehållsbelopp då socialnämnden tar avgift
för mellanmål motsvarande den kostnad som Konsumentverket beräknat.
Arbetsmarknadsenheten har meddelat att priset per timme för snöröjning och gräsklippning höjs med 25 kr till 225 kr.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag till taxa, tillämpningsanvisningar och bilaga för 2011.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 153

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-11-23 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-11-23 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 154

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-11-01 t.o.m.
2010-11-30.
Beslut enligt LSS för tiden 2010-11-01 t.o.m. 2010-11-30.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-11-01 t.o.m. 2010-11-30.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.
Anställningsbeslut för socialförvaltningen 2010.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 155

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

15

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-14

Anslagsdatum

2010-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-01-12

...............................................................................................................

Marita Asp
___________________________________________________________________________________________________________

