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Snau § 1

Sekretess
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 4

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 2

SN 2014/1

Riksnorm i försörjningsstöd 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att riksnormen för 2014 används som underlag för beräkning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd per månad. Normen är enligt beslutet oförändrad
jämfört med 2013.
Bakgrund

Riksnormen bestäms varje år av regeringen. Beloppen för de olika posterna som ingår i
riksnormen grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar.
2014 års belopp för riksnormen är oförändrade i förhållande till 2013 enligt beslut av regeringen, riksnormen för 2014 dnr S2013/8008/FST.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av enhetschef Ingela Skarin, 2013-11-28
Bilaga med personliga kostnader inom riksnormen 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Avdelningschef Anette Karlsson)
(Enhetschef Ingela Skarin)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 5

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 3

SN 2014/2

Socialpsykiatri, missbruksvård och boende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att genomföra en förstudie enligt kommunens processmodell om behovet av och förutsättningarna för ett nytt boende för personer med
svåra missbruksproblem.
Bakgrund

Ärendet ingår som en del i ett uppdrag om översynen av missbruksvården. Verksamheten
har fått ett uppdrag från IFO-chef Anette Karlsson att se över missbruksvården och kostnaden för densamma.
Som ett led i detta har det bildats en arbetsgrupp bestående av olika professioner från olika
huvudmän. Förutom personal som handläggare, behandlare från beroendecenter, boendestödjare och berörda chefer, ingår också kurator från beroendeenheten SIF, personal från
kriminalvården och Psykiatriska öppenvårdsmottagningen.
Socialnämnden drev tidigare ett boende för personer med missbruksproblem på Krontorpsvägen. Eftersom det boendet inte motsvarade de krav och förväntningar som fanns
stängdes boendet under våren 2012. Det förekom handel med droger både inom och utanför huset. Det var svårt för den som var motiverad att försöka minska eller sluta med sitt
drogberoende att lyckas eftersom det alltid var en eller flera som var mycket aktiva. Om
man inte följde de regler som gällde fick man flytta ut och erbjöds härbärget tills man var
motiverad att börja om. I det läget bestämde man att istället hyra några lägenheter av Mariehus. Två av lägenheterna var treor, med plats för två personer, eftersom det inte fanns tillgång till mindre lägenheter än trerummare. Det boendet är inte heller optimalt, då boendestödet och tillsynen inte alltid fungerar, eftersom personerna ofta inte är hemma. Dessutom
är det svårare att hålla sig nykter och drogfri då den medboende inte alltid är drogfri. I de
lägenheter som man bor ensam i har det inte heller fungerat då det är svårt att utöva tillsyn
och ha boendestöd. Problemen är desamma, som när boendet var på Krontorp.
Då de personer som detta berör har stora svårigheter att minska eller sluta med alkohol
och/eller droger krävs andra insatser än de som hittills har utförts. Ett flertal av dessa personer har stora svårigheter att klara sin vardag och få sina behov tillgodosedda. I de flesta
fall har man heller inte förmågan att sköta sin ekonomi utan har skulder hos kronofogden.
Att få en egen bostad är för flertalet helt omöjligt.
Bedömningen är att det som utförs idag inte är verksamt. Dessa människor har behov att
helt andra insatser och stöd än det som tillgodoses idag. För att den enskilde ska kunna få
ett värdigt liv, en egen bostad och en effektiv användning av kommunens resurser krävs ett
annat förhållningssätt och strategier.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 6

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 3 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av enhetschef på Psykosociala enheten, Lena Myrén och sektorchef
Lotta Hjoberg, 2014-01-02
Skrivelse, Stödboende för personer med missbruksproblem, upprättad av enhetschef för
Psykosociala enheten Lena Myren och avdelningschef Anette Karlsson, 2014-01-02
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef Anette Karlsson)
(Enhetschef Ingela Skarin)
(Enhetschef Lena Myrén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 7

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 4

SN 2014/3

Tillsynsplan serveringstillstånd och detaljhandel med folköl 20142015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner tillsynsplanen för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl
för år 2014-2015 i Mariestads kommun och lägger den till handlingarna.
Bakgrund

Kommunen ska enligt alkohollagen, 9 kap 2 § bedriva tillsyn över den som har rätt att servera alkohol. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Tillsynen omfattar förebyggande,
inre, yttre samt samordnad tillsyn.
I Mariestads Kommun finns 37 stadigvarande serveringstillstånd. Varje objekt ska ha ett
tillsynstillfälle per år. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten bör få tillsyn vid varje ansökningstillfälle.
Kommunen och polisen har också tillsyn över detaljhandel med folköl.
Alla som har anmält försäljning eller servering av folköl bör vid ett tillfälle om året få tillsynsbesök.
Samordnad tillsyn sker tillsammans med andra myndigheter.
Förbyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och utbildningsinsatser såsom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen, nätverksmöten mellan myndigheten och branschen. Kommunen arbetar genom detta
för att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället.
Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänst, skatteverket och kronofogden arbetar med att granska att den
som har serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete och genom remisser och underrättelser mellan berörda myndigheter.
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framförallt kvällar och nätter och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen.
Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga att kommunen tillsammans med
olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten gör
en gemensam tillsyn på serveringsstället. Resultatet av den yttre tillsynen kan leda till att tillsynsärenden inleds och att förnyade remisser skickas till berörda myndigheter samt till förslag på beslut om sanktionsåtgärder.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 8

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 4 (forts.)

Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är nödvändigt och avgörande för att skapa en
trygg restaurangmiljö. Gemensamma krogkontroller förbättrar det förebyggande arbetet och
ökar stödet till restaurangerna.
Samarbetet mellan olika myndigheter förenklar tillsynsbesöken på krogarna. Gemensam tillsyn är kraftfull och effektiv.
Tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl 2014-2015 har upprättats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2013-12-17
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 9

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 5

SN 2013/346

Lex Sarah – Utredning rörande att uppgifter inte mottagits av socialsekreterare eller överlämnats till hälso- och sjukvården
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av rapporten lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

En man avlider efter intag av heroin och benzodiasepiner i november 2013. Han har samma
dag haft telefonkontakt med personal vid beroendecentrum i Mariestad och uppger då att
han har för avsikt att ta sitt liv genom narkotiskt preparat. Han uppger att han är långt borta
och inte i Mariestad. Personalen antecknar uppgifterna i journalen och skickar mejl till socialsekreteraren om att viktig information finns att läsa i journalen. Ingen kontakt har tagits
med hälso- och sjukvården.
Socialsekreteraren har inte varit i tjänst 131025–131110 och får då informationen när hon är
åter 131110.
Utredaren, Britt Johansson, gör bedömningen att det finns dokumenterat vilka kontakter
som tagits och beslut är verkställda men att det finns brister vad det gäller överföring av information. För att få en rättssäker handläggning måste alla delar i kedjan fungera och uppgjorda rutiner fungera.




Se över rutiner vad det gäller att föra vidare information och att även förvissa sig om att
informationen når fram till rätt person.
Se över rutiner för vem som läser mejl vid frånvaro samt säkerställa att avsändaren får
en bekräftelse om att informationen kommit fram
Se över att ansvarsfördelningen är tydlig vem man kontaktar när oförutsedda händelser
sker och vem som har ansvar för att eventuella åtgärder sätts in, att kontakt tas med
t.ex. hälso- och sjukvården.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av IFO-chef Anette Karlsson, 2013-12-16
Dokument upprättat av enhetschef Ingela Skarin, 2013-11-14
Utredning upprättad av enhetschef Britt Johansson, 2013-12-12
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)
(Enhetschef Ingela Skarin)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 10

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 6

SN 2013/347

Lex Sarah med anledning av brister i handläggningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av rapporten lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

En man har haft insatsen boendestöd enl. 4:1 SoL. Insatsen har inte kunnat inledas då mannen inte varit anträffbar när boendestöd sökt honom. Det saknas dokumentation om vilka
försök som gjorts för att försöka verkställa beviljad insats. Det framgår inte heller av dokumentationen att mannen haft bistånd i form av akut boende. Någon planering i form av genomförandeplan eller samordnad individuell plan finns inte heller i dokumentationen.
Utredare, enhetschef Britt Johansson, bedömer att det finns brister i handläggningen av
ärendet. Många kontakter är nedskrivna men det är svårt att följa ärendet och vissa beslut
saknas. Genomförandeplan som beskriver vilka insatser som ska utföras och hur de ska genomföras är inte upprättad. I vissa delar skulle även en särskild handlingsplan upprättas hur
man ska arbeta vidare och strukturera stöd och vägledning. Vad det gäller samverkan mellan
olika aktörer borde en samordnad individuell plan upprättas.
De brister som påtalas har sannolikt inte inneburit någon fara för missförhållande för den
enskilde men åsidosätter rättssäkerheten för den enskilde. Det är av stor vikt att personalens
kompetens rörande handläggning och dokumentation stärks och följs upp.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av IFO-chef Anette Karlsson, 2013-12-16
Dokument upprättat av enhetschef Ingela Skarin, 2013-11-15
Utredning upprättad av enhetschef Britt Johansson, 2013-12-12
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)
(Enhetschef Ingela Skarin)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 11

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 7

SN 2014/4

Lex Sarah angående brister i handläggning 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna då bristerna i handläggningen av ärendet inte kan anses utgöra en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
Bakgrund

En person har under 2011 erhållit vård enligt LVM och SoL, som avslutades i maj 2012. Ett
år senare, maj 2013, ansöker den enskilde på nytt om eftervård vid tidigare HVB och beviljas då bistånd en kortare tid. Hon vistades under tiden i Stockholmstrakten men var fortsatt
folkbokförd i Mariestads kommun. I juli 2013 ansöker den enskilde om fortsatt bistånd, vilket avslås med hänvisning till att hon vistas i annan kommun. Den enskilde överklagar beslutet och förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut och återförvisar ärendet till Mariestads kommun för fortsatt handläggning. Förvaltningsrätten skriver i domen att Mariestads
kommun är skyldig att komma överens med den andra kommunen om vem som har det
huvudsakliga ansvaret innan beslut fattas i ärendet. 131009 beslutar handläggaren att bifalla
ansökan om eftervård, utan ytterligare utredning och utan förbehåll.
Utredning med anledning av Lex Sarah-rapport har gjorts av enhetschef Marianne Iwarsson.
Utredningen visar att det saknas utredningar och beslut. Förvaltningen har inte följt förvaltningsrättens dom samt att delegationsordningen är otydlig. Bristerna har inte drabbat den
enskilde då denne ändå fått insatser och i det fall den enskilde nekats insats har denne fått
skriftlig beslut med möjlighet att överklaga. Däremot har den bristfälliga handläggningen
inneburit kostnader för socialnämnden som annan kommun skulle ha stått för.
Med en så bristfällig handläggning är det omöjligt att garantera rättssäkerhet, vilket i andra
ärenden kan få allvarliga konsekvenser för enskildas liv eller hälsa. Det har under hösten
gjorts ytterligare utredningar med anledning av Lex Sarah-rapporter som påvisar brister i
handläggning. Som konsekvens av detta planerar enhetschef Ingela Skarin för en utbildning
om handläggning och dokumentation för handläggarna inom enheten samt en uppföljning
av detta. Det kommer dessutom att ske en genomgång och revidering av delegationsordningen i sin helhet samt arbete med att ta fram riktlinjer för handläggning i olika delar. Utredaren föreslår vidare att regelbunden aktgranskning ska genomföras tillsammans med
handläggarna
Det är IFO-chefens bedömning att planerade åtgärder är tillräckliga för att rättsäkerheten
ska kunna säkerställas inom enheten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av IFO-chef Anette Karlsson, 2013-12-19
Utredning upprättad av enhetschef Marianne Iwarson, 2013-12-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 7 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)
(Enhetschef Ingela Skarin)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 13

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 8

SN 2014/5

Lex Sarah
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

En brukare har fått beviljad insats med stöd och hjälp med hygien och sänggående på kvällen och insatsen är verkställd genom nattpatrullen. Brukaren har tyckt att hon får hjälpen
sent och därför har dottern tagit kontakt med enhetschefen som via biståndsbedömaren har
korrigerat beslutet så att Marieholmsgruppen är utförare. Insatsen skulle utföras ca kl. 21:30.
När kvällspersonalen kommer finns insatsen planerad men de stryker den då de är övertygande om att nattpatrullen skulle utföra insatsen. Det finns tydliga brister i rutinen som behöver förtydligas vilket också är ett arbete som pågår i förvaltningen. De uteblivna insatserna skulle ha utförts 2013-11-04 och 2013-11-05.
Att omsorgspersonalen strukit i listan och bestämt att brukaren inte ska ha hjälp utan att ta
reda på fakta är inte förenligt med lagstiftningen. Bedömningen är dock att det inträffade
inte fick eller hade kunnat få allvarliga konsekvenser för den enskildes liv eller hälsa.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2013-12-13
Utredning Lex Sarah upprättad av enhetschef Britt Johansson, 2013-12-04
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 14

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 9

SN 2014/6

Lex Sarah
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

Biståndsbedömare fick 2013-11-15 meddelande i ProCapita från nattpatrullen där de uppgav att det av Intraphone framgick att brukaren var hemma och de undrade om insats nattetid inte längre skulle utföras. Biståndsbedömare ser att hon via meddelande i ProCapita har
informerat om att brukaren kommer hem ska ha hjälp med toalettbesök en gång per natt.
Insatsen är inte utförd under perioden 2013-11-04 - - 2013-11-14. Brukaren hade förmåga
att tillkalla hjälp via trygghetslarm.
Bedömningen är att det inträffade inte fick eller hade kunnat få så allvarliga konsekvenser
för den enskildes liv eller hälsa.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2013-12-13
Utredning Lex Sarah upprättad av enhetschef Marianne Iwarson, 2013-11-29
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 15

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 10

SN 2014/7

Lex Sarah
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

2013-10-21 kontaktar makan till en brukare biståndsbedömare. Hon hade dagen innan använt trygghetslarmet för att maken var dålig och behövde hjälp. Omsorgspersonalen meddelar att de inte har för avsikt att komma då maken inte har kommunal hälso- och sjukvård.
Makan undrar nu vad det är för mening att betala 400 kronor/månad för ett trygghetslarm
när man inte får någon hjälp. Trygghetslarm beviljas enligt socialtjänstlagen.
Bedömningen är att det inträffade inte fick eller hade kunnat få allvarliga konsekvenser för
den enskildes liv eller hälsa.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2013-12-13
Utredning Lex Sarah upprättad av enhetschef Marianne Iwarson, 2013-11-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 16

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 11

SN 2014/8

Förstudie om servicebostäder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har utfört tillsyn på servicebostäderna Mariegärdes väg 5, Mariegärdes väg 9, Akaciastigen 16 och Vasavägen 3. Servicebostäderna är behovsprövade och beviljade enligt LSS 9 § punkt 9.
Vid tillsynen har RÖS på samtliga servicebostäder krävt att alternativ utrymningsväg till två
av varandra oberoende utrymningsvägar finns. Utrymning genom fönster/balkong via
räddningstjänstens stegutrustning tillåts inte.
Vård- och omsorg har bett stadsjurist Rolf Sjöström yttra sig över möjligheterna att överklaga RÖS föreläggande.
Med anledning av ovanstående bör en förstudie inledas om servicebostädernas placering
och utformning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2013-12-19
Tillsynsprotokoll av Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Skrivelse till kommunchef Lars Arvidsson upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström,
2013-09-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 17

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 12

SN 2014/9

Familjerådgivning – statistik halvår 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Omfattning och inriktning på familjerådgivningen beskrivs i bifogade skrivelsen. Enligt avtal ska statistikredovisningen ske efter första halvåret och en mer omfattande verksamhetsberättelse för helår efter årsskifte.
Av sammanställningarna framgår antal besök och antal behandlade ärenden dels kommunvis och dels sammantaget för de sju berörda kommunerna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2013-12-18
Skrivelse upprättad av Familjerådgivningen i Skövde, Anette Andersson, 2013-07-18
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 18

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 13

SN 2013/303

Ansökan om omvårdnadslyftet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att tillstyrka ansökan till Socialstyrelsen om att söka statsbidrag för
kompetensutvecklingen Omvårdnadslyftet.
Bakgrund

För att ansökan om statsbidraget för kompetensutvecklingen Omvårdnadslyftet ska godtas
av Socialstyrelsen, måste ansökan bifogas med protokoll från ansvarig politisk nämnd.
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen och
funktionshindersomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande
kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för
specialiserade uppgifter. Anslaget är för 2011 på 143,7 miljoner kronor. Anslaget för 2012
beräknas bli 250 miljoner kronor och 300 miljoner kronor för 2013 respektive 2014.
Socialstyrelsen ska förbereda, administrera och löpande följa upp satsningen på Omvårdnadslyftet.
Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att
stärka kompetensen inom äldreomsorgen/funktionshinderområdet och ge medarbetarna
möjlighet att växa i sina yrkesroller.
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten inom
äldreomsorgen/funktionshindersomsorgen.
Sektor Stöd och omsorg planerar för kurserna; handledarutbildning, Äldres hälsa och livskvalitet och Socialpedagogik 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius, 2013-12-18
Ansökningsblankett för Omvårdnadslyftet 2014
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Socialstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Sida 19

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 14

SN 2014/10

Slutrapport om Boende 2020
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar om en förstudie om projektering för Boende 2020 enligt
kommunens projektmodell.
2. Socialnämnden beslutar att lämna slutrapporten vidare till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Bostäder för äldre har sett olika ut under årens lopp, liksom att vården om de gamla har
förändrats. Det som så småningom utvecklades till vad man kallat ”äldreboende” var från
början, innan pensionen inrättats, en bostad för de som inte var tillräckligt ekonomiskt
starka eller förmådde sig att ta hand om sig själva. Från äldreboende har man sedan övergått
till att försöka se till att så många som möjligt ges möjligheten att leva livet ut i sina hem.
Hemtjänsten har, under tiden som servicehus och äldreboenden avvecklats, utökat sin verksamhet och har de senaste åren fortsatt att ökat sina insatser. En ny bostadsmarknad har
kommit upp där man riktar sig till äldre personer och erbjuder alternativ till det traditionella
äldreboendet; det som kan kallas seniorboende, 55+-boende eller trygghetsboende.
Om 20-30 år beräknas andelen personer över 65 år i Sverige utgöra 27 % av befolkningen.
I Mariestad, mot befolkningsprognosen verkar det som hela 26 % personer år 2020 är 65 år
eller äldre, mot dagens 24 % av den nuvarande befolkningen. I och med det stigande antalet
och andelen äldre blir behovet av tillgängliga miljöer större.
Förstudien har som syfte att öka kunskapsbredden över invånarnas behov och prioriteringar
som utgångspunkt för planering av framtidens boendemiljöer för äldre i kommunen. Förstudien vänder sig till invånare i åldersgruppen 65-79 år.
Bostadens och boendemiljöns utformning har stor betydelse när det gäller förutsättningar
att kunna ge den enskilde invånaren en god vård och omsorg i hemmet. Genom att kommunen erbjuder boendemiljöer som följer de önskemål och behov av god tillgänglighet och
trygghet kan behovet av vård och omsorg skjutas upp och möjligheterna till att ge adekvata
insatser i hemmet kan öka. Insatser för att främja bättre boendemiljöer kan således ge långsiktiga vinster för såväl den enskilde som kommunen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius, 2013-12-02
Slutrapport om Boende 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 14 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-01-07

Anslagsdatum

2014-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-02-03

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

