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Socialnämnden

§ 121
Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Information om flytt av biståndsenheten.
Information om Vård & Omsorgscollage
Information om kommunens kundtjänst

Beslutsärenden
Åtgärder prognostiserat underskott
Återremiss serveringstillstånd
Parboendegaranti

Följande ärende utgår:
Information inför beslut
Delegationsändring i Föräldrabalken
Återremiss från KS angående underskott, se beslut
Åtgärdsplan underskott, se beslut
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Socialnämnden
§ 122

Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avslut av ASI-projekt och vidareutveckling av en metodstödjare i Skaraborg för nationella riktlinjer avseende missbruks- och beroendevård
Dnr 2010/0115-760
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om de tre alternativ som socialförvaltningen har
att ta ställning till om den förfrågan som Skaraborgs Kommunalförbund skickat ut angående avslut av ASI-projektet samt vidareutveckling av en metodstödjare i Skaraborg.
Bakgrund:
ASI-projektet (Addiction severity index) har pågått sedan 2007 och är finansierat via
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län som ett led i implementeringen av nationella riktlinjer
för missbruks- och beroendevård. Projektet avslutas i december 2010 och har finansierats
med stadsbidrag. Projektet har bland annat inneburit att olika nätverk byggts upp i Skaraborg. Arbetet som metodstödjare, förutom ASI, inrymmer nu även andra metoder; ADAD
och Audit/Dudit samt Hasch-programmet.
Audit/Dudit är en screening metod för att stämma av vilka som behöver utredas vidare.
ASI är en utredningsmetod för vuxna och ADAD motsvarande utredningsmetod för
ungdomar. Dessa metoder är rekommenderade av Socialstyrelsen och har fått en extra
skjuts vad gäller ökat intresse för metodstöd och utbildning i Skaraborg. För Mariestads del
ser man att den utveckling som skett innebär att Mariestads kommun på egen hand kan
fortsätta driva och utveckla vår verksamhet.
Önskvärt är dock att de redan etablerade nätverken fortsätter att fungera
möjligtvis i form av fora eller på annat sätt med stöd från kommunalförbundet. Socialförvaltningen anser därför att projektet bör upphöra i dess nuvarande form från och med
2011 och såsom andra gemensamma frågor vara en del av de nätverk som är verksamma i
Skaraborg.
Avslut/vidareutveckling av anhörigstöd i Skaraborg

Dnr 2009/0115-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om de tre alternativ som socialförvaltningen har
att ta ställning till om den förfrågan som Skaraborgs Kommunalförbund skickat ut angående avslut av projektet Anhörigstöd i Skaraborg samt vidareutveckling av en metodstödjare i
Skaraborg.
Bakgrund:
Projektet ”Anhörigstöd i Skaraborg” har pågått sedan april 2006 och avslutas i december
2010. Projektet har finansierats direkt och indirekt via statsbidrag. Anhörigstödsprojektet
har enligt tidigare utvärderingar ökat kunskapen och utvecklat arbetet kring anhörigstöd i
Skaraborg. Arbetet tillsammans med Västra Götalandsregionen har successivt ökat under
åren. Detta har bidragit till att öka kunskapen och förståelsen för arbetet med anhörigstöd.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
forts § 122
I kommunerna har arbetet kommit långt inom äldreområdet men endast påbörjats inom
andra områden enligt den lagstiftning inom socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2009
(5 kap. 10 § SoL). Från 2011 och framåt är målsättningen att utvecklingsarbetet kring stöd
till anhöriga arbetar i linje med den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen.
Beslut
Socialförvaltningen får i uppdrag att fatta beslut om vilka alternativ som förvaltningen ska
delta i avseende ASI och anhörigstöd. Avtalet gäller från januari 2011 med en överenskommelse ett år i taget.
Arbetsgivarfrågor – Ks beslut att anta riktlinjer och anvisningar för arbetet mot alkohol och droger
Dnr 2010/0184-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om det beslut som antagits i Ksau angående de
Alkohol- och drogriktlinjer samt anvisningar för arbete mot alkohol och droger.
Bakgrund:
Personalenheten har reviderat Alkohol- och drogriktlinjerna för Mariestads kommun för att
motsvara den utveckling som skett inom området sedan nuvarande riktlinjer senast antogs.
Förslaget har varit föremål för samverkan med arbetstagarparterna vilka har tillstyrkt förslaget.
De föreslagna riktlinjerna har flera syften; den ska redogöra för Mariestads kommuns värderingar när det gäller missbruk av droger, dessutom finns det ett säkerhetsperspektiv i våra
verksamheter som aldrig får äventyras på grund av droger. Ett annat syfte är att värna om
personalen som är kommunens viktigaste resurs. Riktlinjerna ska även fungera som en
hjälp och ett stöd i hanteringen av drogproblem för att på bästa sätt kunna förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på arbetsplatsen samt för att upprätthålla både en fysisk och psykisk
god arbetsmiljö. Mariestads kommun ska göra tidiga insatser där man uppmärksammar
problem och arbeta med rehabilitering där det är nödvändigt. Som underlag till beslutet har
använts administrative chefen Stefan Wallenås skrivelse daterad 2010-09-10, Alkohol och
droger – förslag till riktlinjer.
Ekonomi – prognos 2010-09-30

Dnr 2009/0027-700

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson presenterar prognos 3 som visar på ett underskott med 5,1 mnkr (exkl försörjningsstöd 4,7 mnkr). En månadsrapport per
2010-09-30 redovisas och även kostnader för försörjningsstöd till och med september månad.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ett underlag för detaljbudget inför 2011 tas fram till sammanträdet 2010-11-02.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
forts § 122
Medansökan – integrationsmodell

Dnr 2010/0047-792

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den ansökan av medel för strukturella insatser som avser betydande extraordinära kostnader enligt § 26 förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Bakgrund:
Projektet SAM (Samverkan för Arbete och Mångfald) vill fortsätta att vidareutveckla det
samverkansarbete i Skaraborg som startade i och med att integrationsmodellen kom till
2007. Integrationssamarbetet i Skaraborg har sedan utvecklats genom olika projekt, som
2009 slogs ihop till ett enda stort. Falköpings kommun blev i och med sammanslagningen
2009 projektägare och en projektledare tillsattes. Samtliga 12 kommuner i Skaraborg som
då hade en överenskommelse om flyktingmottagande med Migrationsverket ingick i samarbetet, utom Karlsborg, Tidaholm och Töreboda. Det som inte ryms i samarbetet och
som ligger kvar på kommunerna innebär ingen stor förändring för Mariestads kommun.
Utvärdering – Beroendecentrum och Boendetrappan

Dnr 2009/0068-762

Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson informerar om den utvärdering som gjorts av
Beroendecentrum och Boendetrappan. Utvärderingen är gjord av Anita Boij, en fristående
konsult. Beroendecentrum är en samverkan i MTG och startade i oktober 2008. Boendetrappan startades upp med bidrag från Länsstyrelsen i mars 2008. Utvärdering har genomförts vid tre tillfällen. Den samlade bedömningen är att trots att både beroendecentrum och
Boendetrappan under denna första period haft en del byten av personal har har man åstadkommit ett gott resultat. När det gäller Beroendecentrum säger utvärderingen att vid mätperiod tre så har 46% minskat sin konsumtion och 38% har helt upphört med sitt missbruk. Man ger också ett mycket högt betyg avseende personalens bemötande (9,3 där 10 är
max). Vad gäller Boendetrappan är det främst skillnaderna i livskvalité innan boendetrappan och under tiden man vistas i Boendetrappan som är signifikant. Från 2,8 till 6,2 vid
tredje mätillfället. Den problematik som visas vid utvärderingen är svårigheterna att ha olika personer i olika faser av sitt beroende i samma hus. Utvärderingen visar också att det är
ekonomiskt försvarbart då den totala kostnaden för beroendevården minskat något men
insatserna både på Beroendecentrum och Boendetrappan når fler personer än tidigare
Information – ekonomiskt bistånd för första halvåret 2010

Dnr 2009/0027-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerade om socialstyrelsens rapport om ekonomiskt
bistånd under de två första kvartalen 2010. Ökningen 2010 för första halvåret är 8 % jämfört med motsvarande period föregående år. I Mariestad är ökningen något lägre.
Flytt av biståndsenheten från Hamngatan
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerade om att socialförvaltningens biståndsenhet
kommer att flytta från Hamngatan. Det är ännu inte helt klar var men förslag finns att flytt
ska ske till Regionens hus.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
Vård & Omsorgscollege
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerade om att Mariestads kommun i samarbete med
Töreboda och Gullspång kommer att ansöka om certifiering för att kunna starta Vård och
Omsorgscollege i Mariestad. Ansökan och certifieringen planeras vara klar under våren
med start av utbildning höstterminen 2011.

forts § 122
Kundtjänst i Mariestads kommun
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerade om den förstudie pågår för att utveckla medborgarkontoret till en kundtjänst som ska kunna informera om och svara på en stor del av
kommunmedborgarnas frågor på ett korrekt och professionellt sätt.
Revidering äldreomsorgsplanen

Dnr 2010/0157-730

Arbetsgruppen som ska arbeta fram förslag till ny äldreomsorgsplan kommer att bestå av
Jens Söder Höij (S), Lennart Daghed (FP), Sture Pettersson (S), Rune Skogsberg (C) och
Anita Ahl (M). Arbetsgruppen inbjuds till diskussion och arbetsmöte den 9 november. Hela
socialnämnden kommer tillsammans med andra intressenter såsom KPR, enhetschefer,
socialförvaltningens ledningsgrupp m fl. bjudas in till ett Open Space den 8 december. Under hösten kommer också tre Fokusgrupper hållas med pensionärer som idag erhåller hemtjänst, dagverksamhet eller som bor på särskilt boende.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 123

Information inför beslut 2010-11-02
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remiss från Regeringskansliet via Kommunstyrelsen – Romers rätt, en strategi för
romer i Sverige
Dnr 2010/0185-700
Reflektioner, förslag och synpunkter från nämndens ledamöter tas tacksamt emot av
socialchef Eva Lotta Lindskog inför beslut att avge yttrande till Kommunstyrelsen.
Vidare föreslår Eva Lotta att socialnämnden ska framföra att även skola, kultur- och fritid
och alla andra nämnder som berörs, ska yttra sig i ärendet.
Bakgrund:
2006 beslutade regeringen att inrätta en delegation för romerska frågor som ska utreda
romers situation i Sverige genom att inhämta, sammanställa, analysera och redovisa erfarenheter och kunskaper som finns på området samt lämna förslag på hur romers livsvillkor
i samhället ska kunna förbättras.
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Dnr 2010/0189-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att överlämna synpunkter till
kommunledningskontoret enligt socialförvaltningens förslag angående yttrande från
Mariestads kommun, med anledning av Länsstyrelsen informationsbrev och förslag till
överenskommelse angående mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Bakgrund:

Kommunledningskontoret har i remiss daterad 2010-09-29 begärt att så snart
som möjligt få ett yttrande angående Länsstyrelsens informationsbrev och förslag
till överenskommelse angående mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Informationsbrevet innehåller information om den förändring som sker
den 1dec 2010 med anledning av att arbetsförmedlingen får ett ökat ansvar för
arbetsmarknadsetableringen av nyanlända.
Mariestad har sedan tidigare en överenskommelse angående flyktingmottagande
som avser 2010. Uppsägning av denna överenskommelse ska ske tre månader
innan årsskiftet. Länsstyrelsen uttrycker ett starkt intresse av att den träffade
överenskommelsen står fast och även gäller framöver.
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Socialnämnden
forts § 123
Återremiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott – avgifter, delegation och handläggningstider för serveringstillstånd
Dnr 2010/0058-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om att anta reviderade förslag om nya avgifter för tillsyn av servering, samt avgift för
ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Övriga handläggningsfrågor avseende serveringstillstånd är socialnämndens ansvar.
Bakgrund:
Socialnämnden beslutar 2010-04-13 att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade förslag om nya avgifter för tillsyn av servering, samt avgift för ansökan om serveringstillstånd
enligt alkohollagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 2010-05-19, och utökar
ärendet med att socialnämnden ska göra en översyn av handläggningstider, att nuvarande
och föreslagna avgifter ska vara jämförbara och förtydligande av vad som avses med den
omsättningsbaserade taxan.
Socialnämnden föreslår 2010-08-31 åter kommunfullmäktige att anta reviderade förslag om
nya avgifter för tillsyn av servering och avgift för ansökan om serveringstillstånd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-09-29 att återremittera ärendet ännu en
gång, där de föreslår socialnämnden att ändra nämndens delegationsordning så att förvaltningschefen, efter förslag från alkoholhandläggaren, ges möjlighet att tillstyrka ansökningar
om alkoholtillstånd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vidare att handläggningstiden
för permanent serveringstillstånd ska vara maximalt en månad från att handläggaren har
erhållit kompletta underlag. Restauranginspektör Annica Bringsved informerade på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.
Under sammanträdet diskuteras Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag angående delegation och handläggningstider och nämnden enas om att;
Förslaget från ksau om delegation för permanenta tillstånd till förvaltningschef från
nämndnivå anses helt olämplig eftersom Alkohollagen är en stark skyddslag. En utredning
om sökandens lämplighet måste nogsamt utredas, då det kan vara svårt att återkalla tillstånd. Restauranginspektören är inte anställd av Mariestads kommun och kan inte fatta
några beslut.
Förslaget från ksau att minska maxtiden för beslut om permanenta serveringstillstånd från
tre månader till en månad diskuteras. Socialnämnden anser att man visat en god servicenivå
och att handläggningstider från ansökan och fram till beslut avseende serveringstillstånd är
snabb och under sommartid gavs delegation till ordförande och vice ordförande att fatta
beslut. Socialnämndens sammanträdesintervall om var tredje vecka gynnar att beslut kan
fattas skyndsamt.
Sammanfattningsvis är nämnden ense om att ovanstående frågor är socialnämndens ansvar.
Det är endast taxorna som beslutas och fastställs av kommunfullmäktige enligt kommunens
styrprinciper. Socialnämnden påtalar att kommunstyrelsen behandlar ärendet utifrån dessa
styrprinciper.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
forts § 123
Återremiss – parboendegaranti på särskilt boende

Dnr 2009/0260-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att skicka nämndens tidigare beslutade yttrande på motion om parboendegaranti till kommunstyrelsen. (SN 2010-09-21,§115)
Socialnämnden anser inte att ytterligare omvärldsanalys behövs då lagstiftningen är tydlig
avseende besittningsrätten. Socialnämnden föreslår att förvaltningschefen bifogar mailsvar i
frågan från Törebodas socialchef till beredningsgruppen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
BESLUT
§ 124

Dnr 2009/0027-700

Återremiss från Kommunstyrelsen angående socialnämndens prognostiserade underskott för 2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Återigen har en enig Socialnämnd beslutat:
-att förkasta tjänstemannaförslagen på besparingar utom ifråga om inköp av arbetskläder
där en delad mening rådde men majoriteten efter votering förkastade även det besparingsförslaget. Se bil. 1 tjänstemannaförslag, bil. 2 votering, bil. 3 votering arbetskläder
-att hemställa hos kommunfullmäktige att underskottet pga volymökningar och extraordinära kostnader täcks i bokslutet.
-att redan åtagna åtgärder redovisas i separat bilaga till Kommunfullmäktige bil. 4
Sture Pettersson (S) tilläggsyrkande om att beslutet att införa Lagen om valfrihet (LOV)
som fattades av socialnämnden 2010-05-19 ska ändras till beslut att inte ha LOV i
Mariestads kommun och att avsluta det arbete som påbörjats avslås av nämnden, se bil. 5
votering LOV
Lennart Daghed (FP) tilläggsyrkande om att socialförvaltningen ska vara restriktiva med
inköp resten av 2010 antas av nämnden.
Bilagorna:
Socialförvaltningens förslag till besparingar med anledning av 2010 års delårsboksluts prognostiserade underskott.
Socialförvaltningens redogörelse av utförda åtgärder för att minska underskott som gjordes
efter prognos 2, per den 31 maj 2010.
Redogörelse för individ- och familjeomsorgens åtgärder för att minska underskott,
biläggs till protokollet.

Behandling på sammanträdet
Ordförande Jens Söder Höij ställer följande propositionsordning i tjänstemannaförslaget:
Det första förslaget till beslut är att den av socialförvaltningen föreslagna listan med tänkbara besparingar förkastas undantaget besparingen som avser att avstå från inköp av arbetskläder för äldreomsorgen ur 2010 års budget, med motiveringen att det inte går att behålla en godtagbar kvalitet inom verksamheterna.
Ordförande Jens Söder Höij (S) finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av nämndens godkända propositionsordning.
De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt förslaget röstar ja. De ledamöter som är
däremot röstar nej.
Vid omröstningen avges tretton (13) ja-röster det vill säga samtliga röstberättigade på sammanträdet.
Ordförande Jens Söder Höij (S) finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Det andra förslaget till beslut är att besparingsförslaget som avser att avstå från inköp av
arbetskläder för äldreomsorgen ur 2010 års budget, ska översändas till Kommunstyrelsen
som ett förslag till besparing.
Ordförande Jens Söder Höij (S) finner att socialnämnden beslutar att avslå förslaget.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av nämndens godkända propositionsordning.
De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt förslaget röstar nej. De ledamöter som
är däremot röstar ja.
Vid omröstningen avges fem (5) nej-röster av:
Anita Ahl (M), Madeleine Biesert Salen (M), Rune Eriksson (MAP), Margareta
Alexandersson (KD) och Lennart Daghed (FP).
Åtta (8) ja-röster avges av:
Jens Söder Höij (S), Leif Johansson (S), Eivor Hallén (S), Maj-Britt Jansson (C), Tuula
Ojala (S), Rune Skogsberg (C), Inga-Lill Berg (V) och Sture Pettersson (S).
Ordförande Jens Söder Höij (S) finner att socialnämnden beslutar att avslå förslaget.
Ordförande Jens Söder Höij finner att två tilläggsyrkande till socialnämndens beslut föreligger.
De två olika tilläggsyrkandena ställs var för sig mot socialnämndens beslut.
Sture Petterssons (S) tilläggsyrkande om att riva upp beslutet om införande av LOV och
avbryta processen ställs mot socialnämndens beslut.
Ordförande Jens Söder Höij (S) finner att socialnämnden beslutar enligt Sture
Petterssons tilläggsyrkande.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av nämndens godkända propositionsordning.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt socialnämndens beslut röstar ja. De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt Sture Petterssons tilläggsyrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges sju (7) ja-röster av:
Lennart Daghed (FP), Maj-Britt Jansson (C), Rune Skogsberg (C), Anita Ahl (M),
Madeleine Biesert Salen (M), Rune Eriksson (MAP) och Margareta Alexandersson (KD).
Sex (6) nej-röster avges av:
Jens Söder Höij (S), Leif Johansson (S), Eivor Hallén (S), Tuula Ojala (S), Inga-Lill Berg (V)
och Sture Pettersson (S).
Ordförande Jens Söder Höij (S) finner att socialnämnden beslutar enligt socialnämndens
beslut.
I Lennart Dagheds (FP) tilläggsyrkande är förslaget att socialförvaltningen ska vara restriktiva med inköp resten av 2010.
Lennart Dagheds (FP) tilläggsyrkande ställs mot socialnämndens beslut.
Ordförande Jens Söder Höij (S) finner att socialnämnden beslutar enligt Lennart Dagheds
tilläggsyrkande.
Bakgrund
Socialnämndens presidium kallas till Ksau den 20 aug för att redovisa underskott och åtgärder med anledning av det prognostiserad underskott prognos 2 per den 31maj 2010
(2,1 mnkr).
Ksau beslutar den 20 augusti (§ 325) att socialnämnden ska återkomma med konkreta
skriftliga förslag till hur nämnden ska nå en budget i balans under innevarande år.
Socialnämnden ger den 31 augusti socialchefen i uppdrag att förbereda en hemställan hos
kommunstyrelsen om tilläggsanslag för den del i prognos 3 ( 4,7 mnkr) som beror på engångskostnader och volymökningar för 2010. Hemställan ska föregås av en genomgång av
möjliga besparingar utan kvalitetssänkningar. Socialnämnden uppmanar förvaltningen till
ekonomisk återhållsamhet under det resterande året.
Socialförvaltningen redovisar på socialnämnden den 21 september en lista med möjliga besparingar inom socialnämndens ansvarsområde. Sammanställningen innehåller också en
konsekvensanalys av förslagen. Socialförvaltningen har också tagit fram den hemställan
som gavs i uppdrag på föregående socialnämnd. En enig socialnämnd beslutade den
21 september (§ 117) att förkasta den besparingslista som socialförvaltningen tagit fram
och i stället överlämna hemställan till kommunfullmäktige om tilläggsanslag eller godkännande av underskott. (detta efter ett tilläggsyrkande från fyra nämndsledarmöter om att en
av de föreslagna åtgärderna, att skjuta upp inköp av arbetskläder ska beslutas).
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Socialnämnden
Socialförvaltningen skickar den 22 september en sammanställning till Kommunstyrelsen på
de åtgärder som är genomförda med anledning av det prognostiserade underskottet i prognos 2 per den 31 maj.
Kommunstyrelsen beslutar den 27 september (§ 140) att återremittera ärendet med anledning av att socialnämnden inte har presenterat några förslag till åtgärder för att komma tillrätta med prognostiserat underskott.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till besparingar med anledning av 2010 års delårsboksluts prognostiserade underskott.
Socialförvaltningens redogörelse av utförda åtgärder för att minska underskott som gjordes
efter prognos 2, per den 31 maj 2010.
Redogörelse för individ- och familjeomsorgens åtgärder för att minska underskott.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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Socialnämnden
§ 125

Dnr 2010/0189-701

Remiss – Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna synpunkter till kommunledningskontoret enligt
socialförvaltningens förslag angående yttrande från Mariestads kommun, med anledning av
Länsstyrelsen informationsbrev och förslag till överenskommelse angående mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har i remiss daterad 2010-09-29 begärt att så snart
som möjligt få ett yttrande angående Länsstyrelsens informationsbrev och förslag
till överenskommelse angående mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Informationsbrevet innehåller information om den förändring som sker
den 1 dec 2010 med anledning av att arbetsförmedlingen får ett ökat ansvar för
arbetsmarknadsetableringen av nyanlända.
Mariestad har sen tidigare en överenskommelse angående flyktingmottagande
som avser 2010. Uppsägning av denna överenskommelse ska ske tre månader
innan årsskiftet. Länsstyrelsen uttrycker ett starkt intresse av att den träffade
överenskommelsen står fast och även gäller framöver.

Underlag för beslut
Remiss, informationsbrev och förslag till överenskommelse från Länsstyrelsen via
kommunledningskontoret.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunledningskontoret
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Socialnämnden
§ 126

Dnr 2009/0260-730

Parboendegaranti på äldreomsorgens särskilda boenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att skicka nämndens tidigare beslutade yttrande på motion om
parboendegaranti till kommunstyrelsen. (SN 2010-09-21 § 115) Socialnämnden anser inte
att ytterligare omvärldsanalys behövs då lagstiftningen är tydlig avseende besittningsrätten.
Socialnämnden föreslår att förvaltningschefen bifogar mailsvar i frågan från Törebodas
socialchef till beredningsgruppen.
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.

Underlag för beslut
Tidigare beslutade yttrande från socialnämnden för motion om parboendegaranti.
Mail från socialchefen i Töreboda Per-Ola Hedberg.
Cirkulär 10:63 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 127

Dnr 2010/0058-702

Återremiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott – avgifter, delegation
och handläggningstider för serveringstillstånd
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om att anta reviderade förslag om nya avgifter för tillsyn av servering, samt avgift för ansökan om serveringstillstånd
enligt alkohollagen.
Övriga handläggningsfrågor avseende serveringstillstånd är socialnämndens ansvar.
Bakgrund
Socialnämnden beslutar 2010-04-13 ( § 44) att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade förslag om nya avgifter för tillsyn av servering, samt avgift för ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 2010-05-19, och utökar
ärendet med att socialnämnden ska göra en översyn av handläggningstider, att nuvarande
och föreslagna avgifter ska vara jämförbara och förtydligande av vad som avses med den
omsättningsbaserade taxan.
Socialnämnden föreslår 2010-08-31 ( § 105) åter kommunfullmäktige att anta reviderade
förslag om nya avgifter för tillsyn av servering och avgift för ansökan om serveringstillstånd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-09-29 att återremittera ärendet ännu en
gång, där de föreslår socialnämnden att ändra nämndens delegationsordning så att förvaltningschefen, efter förslag från alkoholhandläggaren, ges möjlighet att tillstyrka ansökningar
om alkoholtillstånd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vidare att handläggningstiden
för permanent serveringstillstånd ska vara maximalt en månad från att handläggaren har
erhållit kompletta underlag.
Restauranginspektör Annica Bringsved informerade på Kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde.
Under sammanträdet diskuteras Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag angående delegation och handläggningstider och nämnden enas om att;
Förslaget från ksau om delegation för permanenta tillstånd till förvaltningschef från
nämndnivå anses helt olämplig eftersom Alkohollagen är en stark skyddslag. En utredning
om sökandens lämplighet måste nogsamt utredas, då det kan vara svårt att återkalla tillstånd. Restauranginspektören är inte anställd av Mariestads kommun och kan inte fatta
några beslut.
Förslaget från ksau att minska maxtiden för beslut om permanenta serveringstillstånd från
tre månader till en månad diskuteras. Socialnämnden anser att man visat en god servicenivå
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Socialnämnden
och att handläggningstider från ansökan och fram till beslut avseende serveringstillstånd är
snabb och under sommartid gavs delegation till ordförande och vice ordförande att fatta
beslut. Socialnämndens sammanträdesintervall om var tredje vecka gynnar att beslut kan
fattas skyndsamt.
Sammanfattningsvis är nämnden ense om att ovanstående frågor är socialnämndens ansvar.
Det är endast taxorna som beslutas och fastställs av kommunfullmäktige.

Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till revidering av taxor enligt alkohollagen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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§ 128

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-09-21 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-09-21 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 129

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-09-01 t.o.m.
2010-09-30.
Beslut enligt LSS för tiden 2010-09-01 t.o.m. 2010-09-30.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-09-01 t.o.m. 2010-09-30.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 130

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

2010-10-12

Anslagsdatum

2010-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2010-11-15
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Marita Asp
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