SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-02

1

Socialnämnden
Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, klockan 14.00-16.30

Beslutande

Jens Söder Höij
Leif Johansson
Gun-Britt Alenljung
Maj-Britt Jansson
Tuula Ojala
Eivor Hallén
Anita Ahl
Madeleine Biesert Salen
Margareta Alexandersson
Rune Skogsberg
Rune Eriksson
Lars Larsson
Inga-Lill Berg

(S)
(S)
(S)
(C)
(S)
(S)
(M)
(M)
(KD)
(C)
(MP)
(FP)
(V)

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

(FP)
(V)

ledamot
ledamot

(S)
(S)
(S)
(S)
(C)

ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
socialchef
VoO-chef § 132
förvaltningsekonom § 132
flyktingsamordnare § 132
Arbetsförmedlingen § 132
nämndsekreterare

Frånvarande beslutande

Lennart Daghed
Jonas Lamprecht
Övriga deltagande

Sture Pettersson
Fred-Joakim Bruns
Marienne Kjellquist
Anncharlotte Jyllhed
Gunvor Frisell
Eva Lotta Lindskog
Lotta Hjoberg
Cathrin Hurtig Andersson
Monika Paulson
Birgitta Axelsson
Eleonor Lundberg Jansson
Utses att justera

Rune Skogsberg

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

131-138

Eleonor Lundberg Jansson
Ordförande

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

Jens Söder Höij
Justerande

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

Rune Skogsberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-02

Sida

2

Socialnämnden

§ 131
Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Utbildningsplan för socialnämndens ledamöter 2011-2014
Information inför beslut
Uppföljning av folkhälsoplan 2007-2010
Beslutsärenden
Uppföljning av folkhälsoplan 2007-2010
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Socialnämnden
§ 132

Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information från äldreomsorgen
VoO-chef Lotta Hjoberg informerar om en Lex Sarah-anmälan som kommit in.
VoO-chef Lotta Hjoberg informerar om kommunens riktlinjer inom LSS. Med anledning
av att riktlinjerna nu behöver uppdateras så önskar Lotta Hjoberg revidera nuvarande riktlinjer samt se över om det är möjligt att ta ut en avgift för HSL-insatser inom LSS.
VoO-chef Lotta Hjoberg får i uppdrag av socialnämnden att komma med ett förslag på
revidering av riktlinjerna samt förslag på ny taxa på HSL-insatserna inom LSS.
Överklagan av domslut till Kammarrätten

Dnr 2010/0200-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om det domslut som förvaltningsrätten i Jönköping fattat angående en ansökan om särskilt boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som
kommunen avslog. Förvaltningsrätten biföll den sökandes överklagan och får då rätt till
bistånd i form av särskilt boende, men däremot inte på det boende som önskades utan det
är upp till kommunen att välja vilket. Socialförvaltningen överklagar förvaltningsrättens
dom till kammarrätten med anledning av att man anser att man tillgodoser mannens behov
av omvårdnad genom insatser i hemmet och att dessa insatser tillförsäkrar honom en skälig
levnadsnivå. Att bevilja mannen särskilt boende skulle innebära att önskemål och inte behov styr vilken insats den enskilde har rätt att erhålla enligt socialtjänstlagen.
I samband med detta diskuterades hur domar som berör socialförvaltningen ska redovisas.
Man enades om att domarna ska redovisas en gång i halvåret till socialnämnden.
Förordningsmotiv om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare
Dnr 2010/0197-792
Flyktingsamordnare Monika Paulson och handläggare Birgitta Axelsson från Arbetsförmedlingen, informerar om det ansvar som läggs på kommunen respektive Arbetsförmedlingen genom den nya förordningen som börjar gälla fr.o.m. 2010-12-01. Kommunens ansvar är att nyanlända invandrare ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 60
timmar och som kan kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta
och påskynda etableringen i arbetslivet. Samhällsorienteringen är en insats som ska ingå i en
nyanländs etableringsplan. I planen ska, utöver minst 60 timmars samhällsorientering, även
ingå svenskundervisning för invandrare (sfi) och aktiviteter för att underlätta och påskynda
den nyanländes etablering i arbetslivet, t.ex. andra studier och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även arbete kan ingå i planen. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret att få ut de
vuxna arbetsföra invandrarna i arbete genom olika lotsar. Lotsarna kan vara frivilliga privata företag eller organisationer som fyller kriterierna för att vara lots.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-02

4

Socialnämnden
forts § 132
Regeringsuppdrag – Bo bra på äldre dar

Dnr 2010/0198-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Hjälpmedelsinstitutets skrivelse angående
regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Med anledning av att regeringen har avsatt medel
till uppdraget så skulle Eva Lotta Lindskog gärna se ett samarbete tillsammans med t.ex.
Utvecklingsenheten där man i ett gemensamt projekt gör en förstudie om vilka behov som
kan finnas i Mariestads kommun.
Bakgrund:
Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att leda ett program kallat Bo bra på
äldre dar. Regeringen framhåller att uppdraget ska syfta till nytänkande och utveckling av
boende för äldre. Regeringsbeslutet fattades den 15 juli 2010 och 50 miljoner kronor har
avsatts för uppdraget, som ska genomföras under 2010 och 2011 och slutredovisas den
1 december 2012.
Uppdraget har tre delar:
1) Stöd till arkitekttävlingar som ska stödja kreativ arkitektur med hög boendekvalitet,
trygghet och tillgänglighet vid försämrad rörelseförmåga m.m.
2) Stöd till kommunala behovsinventeringar eller andra förstudier inför planerad nybyggnad
eller ombyggnad av bostäder för äldre. Stödet ska riktas till förstudier eller andra åtgärder
som ger kommunen underlag för konkreta projekt eller insatser som syftar till bättre planering av bostäder för äldre.
3) Stödja projekt kring den fysiska och regionala planeringen, där man särskilt framhåller
kommunala initiativ med utgångspunkt för den äldre befolkningens behov. Arbete ska bedrivas i samråd Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) och stimulansmedlen kan bl.a. användas för
- Stimulansåtgärder kring arbetet med enkelt avhjälpta hinder
- Kartläggning och inventering av tillgänglighet och användbarhet
- Strategiska insatser kring den fysiska kommunala och regionala planeringen
- Utvecklingsarbete och innovation kring anpassningar i det befintliga bostadsbeståndet
- Uppföljning och utvärdering
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Socialnämnden
forts § 132
Fastställande av KF om taxa för tillfällig förvaltning
av dödsbo

Dnr 2010/0094-754

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om kommunfullmäktiges beslut att:
1) införa en avgift för att tillfälligt förvalta dödsbon i de fall där det finns medel i boet
2) avgiften fastställs till 366 kr per timme, vilket motsvarar kommunens självkostnadspris
3) taxan ska indexregleras
Bakgrund
Socialtjänsten har rätt att jml 18 kap 2 § 2:a st Ärvdabalken (1958:637) ta ut ersättning av
dödsboet för kostnader som uppkommer i samband med ett dödsbo, där tillgångar finns.
Kommunen har rätt att för uppdraget ta ut ersättning motsvarande självkostnadspris.
För att tillfälligt förvalta ett dödsbo, där medel finns, föreslås att kommunen tar ut en taxa
på 366 kronor per timma. Socialnämndens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
KF´s sammanträdesdagar 2011

Dnr 2010/0196-701

Socialchef EvaLotta Lindskog informerar om kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesdagar för 2011. Principen är att fullmäktiges sammanträden ska förläggas till måndagen i
den sista veckan i varje månad med undantag av juli och augusti. Valet av dag bygger på
önskemål om synkronisering mot andra sammanträden inom bland annat regionfullmäktige
och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som är riksdagsmän.
Ekonomi – detaljbudget 2011 och prognos 4

Dnr 2010/0129-700

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade prognos 4 för 2010 samt ett
första förslag till detaljbudget 2011.
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.
Utbildningsplan för socialnämndens ledamöter 2011-2014
Socialnämnden ger socialchef Eva Lotta Lindskog i uppdrag att ta fram ett utbildningsförslag till socialnämndens ledamöter inför den nya mandatperioden 2011-2014.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
INFORMATION INFÖR BESLUT 2010-11-02
§ 133
Uppföljning av folkhälsoplan 2007-2010

Dnr 2010/0074-700

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna socialförvaltningens förslag på uppföljning av
folkhälsoplan.
Bakgrund
Mariestad driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan
med Västra Götalandsregionen. Det lokala folkhälsoarbetet ska enligt avtalet innefatta målinriktade, organiserade, hälsofrämjande och primärpreventiva sjukdomsförebyggande insatser riktade till hela befolkningen eller utvalda grupper.
En av folkhälsorådets uppgifter är att utarbeta en flerårig folkhälsoplan. Planen
går ut 2010 och inför arbetet med en ny plan vill folkhälsorådet att varje nämnd
redovisar hur nämnden/förvaltningen har arbetat med folkhälsoplanen 20072010
Följande frågor vill folkhälsorådet ha svar på:
- Hur har arbetet bedrivits utifrån övergripande mål och delmål
- Hur har arbetet utvecklats
- Hur redovisas berörda indikatorer ifrån Folkhälsoplanen i nämndernas budget
och verksamhetsplan
Sammanfattning
Socialnämndens verksamheter innebär i stor utsträckning ett folkhälsoarbete som
riktar sig till de kunder/brukare/klienter som vi erbjuder våra insatser.
Det förebyggande arbetet är en viktig ingrediens i nämndens uppdrag för att förebygga att större behov uppstår längre fram.
I de långsiktiga målen framgår att socialnämnden arbetar med förebyggande folkhälsoarbete:
Socialförvaltningen ska stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv.
Socialförvaltningen ska underlätta för den enskildes deltagande i den samhälleliga gemenskapen.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
BESLUT
§ 134 Remiss – Romers rätt-en strategi för romer i
Sverige

Dnr 2010/0185-700

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens remissvar.
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. Regeringskansliet begär nu in synpunkter på förslagen från
Mariestads kommun.

Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens remissvar
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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Socialnämnden
§ 135
Uppföljning av folkhälsoplan 2007-2010

Dnr 2010/0074-700

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag på uppföljning av
folkhälsoplan 2007-2010.
Bakgrund
Mariestad driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan
med Västra Götalandsregionen. Det lokala folkhälsoarbetet ska enligt avtalet innefatta målinriktade, organiserade, hälsofrämjande och primärpreventiva sjukdomsförebyggande insatser riktade till hela befolkningen eller utvalda grupper.
En av folkhälsorådets uppgifter är att utarbeta en flerårig folkhälsoplan. Planen
går ut 2010 och inför arbetet med en ny plan vill folkhälsorådet att varje nämnd
redovisar hur nämnden/förvaltningen har arbetat med folkhälsoplanen 20072010
Följande frågor vill folkhälsorådet ha svar på:
- Hur har arbetet bedrivits utifrån övergripande mål och delmål
- Hur har arbetet utvecklats
- Hur redovisas berörda indikatorer ifrån Folkhälsoplanen i nämndernas budget
och verksamhetsplan

Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag till uppföljning av folkhälsoplan 2007-2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Socialnämnden
§ 136

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-10-12 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-10-11 och 2010-10-12 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 137

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-10-01 t.o.m.
2010-10-31.
Beslut enligt LSS för tiden 2010-10-01 t.o.m. 2010-10-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-10-01 t.o.m. 2010-10-31.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 138

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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ANSLAGSBEVIS
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-02

Anslagsdatum

2010-11-
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