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§1
Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Information om politikerportal och e-post adresser
Praktisk information om närvarolistor, förlorad arbetsinkomst, sekretessbevis med mera
Information om socialnämndens arbetssätt
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§2
Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om politikerportal och e-post adresser
Kommunsekreterare Ola Blomberg informerar om politikerportalen.
Information om olika blanketter och närvarolistor
Nämndsekreterare Marita Asp informerar om närvarolistor, sekretessbevis, blanketter för
förlorad arbetsinkomst, informationspärmar med mera.
Information om socialnämndens arbetssätt
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om socialnämndens arbetssätt.
Information från vård och omsorgen
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Socialstyrelsens beslut om en Lex Maria anmälan från Mariestads kommun.
Dnr 2010/0166-772
Prestationsersättning för utvecklingsområde ”Bättre liv för sjuka äldre”
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om de utvecklingsområden som staten och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommit överens om vad gäller rapportering till
två kvalitetsregister rörande omsorgen för de allra äldsta med stora och sammansatta vårdbehov. SKL har begärt in uppgifter för att kunna betala ut ersättning. Mariestads kommun
ingår i det paliativa registret och erhåller där ersättning. Däremot ingår förvaltningen ännu
inte i ”senior alert” som är det andra kvalitetsregistret.
Ny politisk arbetsgrupp för äldreomsorgsplan

Dnr 2010/0157-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att utse en arbetsgrupp för utarbetning av förslag till ny äldreomsorgsplan.
Bakgrund:
På socialnämndens sammanträde i oktober 2010 utsågs en arbetsgrupp som skulle arbeta
fram förslag till ny äldreomsorgsplan. Några av de som utsågs till gruppen är inte längre
ledamöter i nämnden och en ny arbetsgrupp ska utses.
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forts § 2
Beslut
Socialnämnden utser ordförande Marianne Kjellquist (S), vice ordförande Björn Fagerlund
(M), Marcus Läth (S), Bengt Erik Askerlund (MP) och Anita Ahl (M) till ordinarie i arbgruppen. Ersättare blir Birgitta Fröberg (S) och May-Brith Jansson (C).
Kommunfullmäktiges beslut om socialnämndens underskott 2010 beroende på
volymökningar
Dnr 2009/0027-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunfullmäktiges beslut att
socialnämnden inte behöver åtgärda det underskott som uppstod 2010 på grund av volymökningar i nämndens verksamheter.
Bakgrund:
Socialnämnden beslutar 2010-08-31 att ge socialchefen i uppdrag att förbereda en hemställan hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för den del i det prognostiserade underskottet
som beror på engångskostnader och volymökningar under 2010. I socialnämndens prognos
tre var detta underskott på cirka 5 mnkr. Socialnämnden beslutar 2010-09-21 att enligt förslag från socialförvaltningen överlämna socialnämndens förslag till kommunfullmäktige via
Kommunstyrelsen om hur nämnden ska hantera sitt prognostiserade underskott.
Efter denna framställan har kostnaderna för volymökning fortsatt att öka under 2010.
Beslut
Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att efter bokslutets resultat, sammanställa hur
stort underskottet för volymökningar 2010 blir och lämna förslag till en ny formell framställan från socialnämnden till kommunfullmäktige med det faktiska beloppet.
Björn Fagerlund (M), May-Brith Jansson (C), Jan Hallström (FP), Madeleine Biesert Salén
(M) och Margareta Alexandersson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut om att avslå motionen från folkpartiet om att äldre par
ska få fortsätta att leva tillsammans
Dnr 2009/0260-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunfullmäktiges beslut att avslå motionen
från Folkpartiet angående att äldre par ska få fortsätta att leva tillsammans även då bara den
ena har bistånd att bo i särskilt boende.
Bakgrund:
Stig H Johansson (FP) och Lennart Daghed (FP) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att äldre par ska få leva tillsammans även i de fall då bara den ena
partnern är i behov av särskilt boende.
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Kommunfullmäktiges beslut om att anta nya avgifter för tillsyn och ansökan för serveringstillstånd enligt alkohollagen
Dnr 2010/0065-756
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunfullmäktiges beslut att anta nya avgifter för serveringstillstånd enligt socialnämndens förslag.
Bakgrund:
Socialnämnden beslutar 2010-04-13 att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade förslag om nya avgifter, för tillsyn av servering och avgift för ansökan om serveringstillstånd
enligt alkohollagen. Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden om alkoholtillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
Enligt 7 kap 13 § Alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn av den som redan har
serveringstillstånd. Kommunen ska ha kostnadstäckning för tillsynen.
Upphörande av serveringstillstånd – Mariestads Festvåningar AB med serveringsställe Björnes Pub och Nattklubb
Dnr 2009/0053-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Mariestads Festvåningars serveringstillstånd på bolagets egen begäran har upphört.
Retroaktivt ärende – personlig assistans
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för ett assistansärende där sökande för tre år sedan
fick avslag av Försäkringskassan. De sökande överklagade beslutet och har i högre instans
blivit beviljad personlig assistans. Eftersom kommunen ansvarar för de 20 första assistanstimmarna per månad blir det en retroaktiv kostnad för socialnämnden om cirka 1 mnkr.
Socialförvaltningen kommer att återsöka det utbetalda försörjningsstödet som de sökande
har erhållit under denna period.
Vad kostar verksamheten (VKV)
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för ”Vad kostar verksamheten” som har tagits fram
för att jämföra vad olika verksamheter i Sveriges kommuner kostar. En sammanställnin
görs med ett mindre antal kommuner som har liknande förhållanden, den så kallade
”Mellannyckeln”. ”Mellannyckeln” består av tio kommuner som i de olika jämförelserna
stämmer överens med Mariestads förhållanden och som därför ger en rättvisande jämförelse.
Seminariet ”Open space”
Projektledare Katrin Jedselius redogör för ”Open Space” som ägde rum den 8 december
där man i seminarieform diskuterade utmaningar och möjligheter med framtidens äldreomsorg i Mariestad. Katrin delar ut dokumentation från seminariet.
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Öppna jämförelser
Projektledare Katrin Jedselius redogör för de öppna jämförelser som Sveriges kommuner
och landsting (SKL) presenterar gällande vård- och omsorg inom äldreomsorgen.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§3
INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-02-08 (2011-01-18)
____________________________________________________________________
Samverkansrutin för tillämpning av bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd
kan utföras som egenvård
Dnr 2010/0243-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår nämnden besluta att anta samverkansrutinen för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Bakgrund:
Rutinen är framtagen gemensamt för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland. Rutinen tydliggör det ansvar som ligger kvar på behandlingsansvarig läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vad
som måste göras i dessa fall. Det framgår också hur samverkan och planering ska
genomföras för att egenvården ska bli patientsäker i varje enskilt fall.
Styrelsen för VästKom beslutade den 9/12 att rekommendera kommunerna att
anta samverkansrutinen.
Socialstyrelsen har konstaterat att det förekommer stora brister utifrån patientsäkerheten när hälso- och sjukvården bedömer att åtgärd kan utföras som egenvård.
Bedömningarna har inte alltid utgått från patientens situation och förutsättningar
att utföra egenvården på ett säkert sätt. Det har bland annat förekommit brister i
informationen till patienten och andra berörda. Det har varit oklart hur man ska
agera om patientens situation förändras eller om skada inträffar, vem som ska ge
instruktioner, om bedömningen behöver följas upp och omprövas.
Det har även brustit i samarbetet mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
andra aktörer ex. skolan. Vidare har många närstående fått ta ett stort ansvar för
att hjälpa till med uppgifter som bedömts som egenvård.
Socialstyrelsen tydliggör kraven med föreskrift (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en
hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård.
Författningen säger att huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas.
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Socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014
Till ordinarie ledamöter i socialnämndens arbetsutskott föreslås; socialnämndens ordförande Marianne Kjellquist (S), vice ordförande Björn Fagerlund (M), ledamöterna Inga-Lill
Berg (V), Bengt-Erik Askerlund (MP) och Margareta Alexandersson (KD).
Till ersättare föreslås resterande ordinarie ledamöter i socialnämnden; Leif Johansson (S),
Eivor Hallén (S), Marcus Läth (S), Anna Stenlund (MAP), Emelie Olsson (V), May-Brith
Jansson (C), Madeleine Biesert Salen (M) och Jan Hallström (FP).
Uppföljning av internkontrollplan 2010

Dnr 2010/0020-700

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar nämndens internkontrollplaner
för 2010 som socialnämnden föreslås besluta att godkänna och överlämna till ekonomikontoret för godkännande av kommunens revisorer, Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige godkänner varje år nämndernas internkontroller för föregående år
som underlag till bokslut.
Förslag till besparingar för 2011 i socialnämndens verksamheter
Dnr 2010/0129-700
Socialnämnden diskuterar besparingsmöjligheter för att tilldelad ram för 2011 ska räcka till
socialnämndens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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BESLUT
§4

Dnr 2010/0236-731

Ändrad habiliteringsersättning till personer med daglig verksamhet inom LSS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte höja habiliteringsersättning under 2011 för de personer
som finns i kommunens dagliga verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade). Ärendet kommer att behandlas igen inför 2012 års budget.
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 kommunens habiliteringsersättning 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.
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 ökning med drygt 100 % innebär att
cirka 1 355 tkr används till utbetalning av habiliteringsersättning.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens redovisning om förhöjd nivå av habiliteringsersättning
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§5
Val till socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2010-2014
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott ska bestå av:
Marianne Kjellquist (S) som ordförande, Björn Fagerlund (M) som vice ordförande, till ledamöter utses Inga-Lill Berg (V), Bengt-Erik Askerlund (MP) och
Margareta Alexandersson (KD).
Till ersättare utses Leif Johansson (S), Eivor Hallén (S), Marcus Läth (S), Anna Stenlund
(MAP), Emelie Olsson (V), May-Brith Jansson (C), Madeleine Biesert Salen (M) och Jan
Hallström (FP).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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Dnr 2010/0129-700

Besparingar för socialnämnden 2011
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
En enig socialnämnd beslutar att under våren diskutera åtgärder som kan få ramtilldelning
för socialnämndens budget 2011 i balans.
Bakgrund
Kommunens olika nämnder tilldelas en rambudget för varje verksamhetsår.
Den tilldelade ramen för socialförvaltningen 2011 kommer inte att täcka upp nämndens
verksamheter och tänkbara besparingar ska granskas under våren.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2010/0020-700

Uppföljning av internkontrollplan
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna och överlämna socialförvaltningens redovisning av
nämndens internkontroller för 2010 till ekonomikontoret för godkännande av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med förbehållet att två redovisningar som fattas
(tillgänglighetsplan och läkemedelskontroll) ska kompletteras av socialförvaltningen innan
redovisningen överlämnas till ekonomikontoret.
Bakgrund
Socialförvaltningen har upprättat förslag till internkontrollplan för år 2010. Planen har
följts upp med kommentarer och kontrollmetoder avseende administrativa kontroller och
redovisningskontroller.
Underlag för beslut
Internkontrollplan för administrativa kontroller och redovisningskontroller för år 2010.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
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§8

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-12-14 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-12-14 och 2010-12-29 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-12-01 t.o.m.
2010-12-31.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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