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§ 25

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till ändring av detaljplan Bångahagen

Dnr 2010/0044-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för förslag till ändring av detaljplan för Bångahagen från
utvecklingsenheten och planavdelningen.

Information om ”Skellefteåmodellen
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den så kallade Skellefteåmodellen.
Bakgrund:
Skellefteåmodellen mot rattfylleri utarbetades i Skellefteå i slutet av 90-talet och tillämpas nu runt om
i landet. Den som ertappas med att ha kört alkohol- eller drogpåverkad ska erbjudas samtal med socialtjänsten inom 24 timmar. Poängen är att erbjuda rattfylleristen vård och behandling istället för att enbart betrakta personen som en brottsling.

Information om ”En dörr in”
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om rapporten ”En dörr in”.
Bakgrund:
Vid årsskiftet kom en enmansutredning kallad ”Se medborgaren”. Förslaget innebär att en ny organisation – En gemensam ingång – ska ersätta Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas
ekonomiska bistånd, arbetsmarknads- och flyktingverksamhet. Nio av tio kommuner i landet är positiva till förslaget. En gemensam ingång kan snabbare ge arbetslösa rätt stöd att komma ut i arbetslivet.
Olika insatser som jobbcoachning, praktik, studier och rehabilitering behöver samordnas i en varaktig
organisation. Även övriga statliga myndigheter skulle kunna kopplas på. Tanken med förslaget är att
lokala försöksverksamheter ska komma igång. Mariestads kommun har visat intresse för att bli en av
försökskommunerna. Rapporten ”En dörr in” är en del av den kartläggningen och de förslag som finns
utifrån Mariestads perspektiv avseende samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen.
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forts § 25

Ansökan hos Länsstyrelsen om medel till barn och ungdomar i behov av stöd
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om erbjudande från Länsstyrelsen om att söka pengar till
förebyggande insatser till barn och ungdomar.
Bakgrund:
Individ och familjeomsorgen har tagit fram ett underlag till en ansökan.
Projektet ”No drop out” handlar om att få tillbaka de elever som slutat att gå till skolan. Dessa elever
behöver stöd på olika sätt för att bli behöriga till gymnasiet. Det bör även finnas andra alternativ till
sysselsättning till de ungdomar som av olika anledningar inte kan gå på gymnasieskola.
Projektet består av fem delprojekt och innefattar framtagande av handlingsprogram, utarbetande av
metodik, kartläggning, individuella planer och alternativa verksamheter. Projektet kommer också att
erbjuda riktat stöd vid missbruk och/eller psykisk problematik.
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson kommer att skicka en ansökan till Länsstyrelsen som redovisas
för socialnämnden 2010-03-23.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 26

Information inför beslut 2010-03-23
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riktlinjer för anhörigstöd inom vård och omsorg
Dnr 2010/0024-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog föredrar socialförvaltningens förslag om att fastställa riktlinjer för anhörigstöd inom vård och omsorg.
Bakgrund:
Den 1 juli 2009 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen 5 kap. 10 § i kraft med lydelsen:
Personer som vårdar eller stödjer närstående.
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Mariestads kommun har under åren 2008 och 2009 varit beviljade projektpengar för att utveckla anhörigstödet. Ett projekt som delvis har bedrivits i samverkan med övriga kommuner i Skaraborg genom
”Anhörigstöd i Skaraborg” ett samarbete som kommer att fortsätta även under 2010.
För att genomföra den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen har landets kommuner fått riktade statsbidrag för andra halvåret 2009 och helår 2010.
Grunden för ett väl fungerande anhörigstöd är att den dagliga kontakten mellan brukare, anhörig och
personal sker på ett sätt som skapar trygghet och tillit. Det är därför viktigt att det finns riktlinjer för
anhörigstödet som bland annat tydligt klargör all personals ansvar när det gäller ett bra anhörigstöd.
Rutiner för handläggning av Lex Sarah-anmälningar enligt LSS
Dnr 2010/0023-731
Socialchef Eva Lotta Lindskog föredrar socialförvaltningens förslag om att fastställa rutiner för handläggning av Lex Sarah-anmälningar enligt LSS.
Bakgrund:
I 24 a § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges skyldigheten för var och som
fullgör uppgifter enligt denna lag är att vaka över att brukarna får gott stöd och god service och lever
under trygga förhållanden. Det finns också en skyldighet att anmäla allvarligt missförhållande som rör
enskild.
Socialstyrelsen har i SOSFS 2008:11 meddelat föreskrifter angående handläggning av anmälningar
gällande allvarliga missförhållanden samt att socialnämnden har att fastställa rutiner för detta.
Sedan tidigare finns inom Vård och omsorgsavdelningen fastställda rutiner för Lex Sarah
socialtjänstlagen (SoL). De föreslagna rutinerna för LSS överensstämmer i stort med de rutiner som
finns gällande SoL.
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forts § 26
Målstyrningsarbete
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för socialförvaltningens förslag till socialnämndens mål i den
nya målstyrningsmodellen.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-25 om en ny målstyrningsmodell. Det har framkommit kritik
från revisorerna och synpunkter på den tidigare modellen ”Vägvisaren”.
Under 2010 kommer en övergångsmodell att tillämpas i kommunen. Den 21 juni 2010 kommer
kommunfullmäktige att besluta om en ny vision. Under hösten 2010 kommer kommunstyrelsen att besluta om fokusområden. I januari 2011 kommer en förändrad modell att tas i bruk med ny vision och
fokusområden i samband med budgetprocess för 2012.
Remiss från VästKom angående finansiering av kommungemensamma tjänster
Dnr 2010/0043-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för remiss från VästKom angående finansiering av kommungemensamma tjänster som inkommit via kommunstyrelsen. Socialförvaltningen ombeds yttra sig om
förslaget.
Bakgrund:
Sedan regionbildningen 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkat i olika frågor när
det gäller förhållandet till annan huvudman, som VG-regionen, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Syftet med samarbetet för länets 49 kommuner emellan, är att använda VästKom för att uppnå samsyn
och effektivitet genom att utföra arbetet gemensamt och inte var för sig vid de tillfällen detta låter sig
göras och är ekonomiskt fördelaktigt.
VästKoms styrelse konstaterar att kommunkollektivet bör tjäna ekonomiskt på att samverka om den
utbyggnad av IT-tjänster som är nödvändig. För finansiering av dessa gemensamma åtaganden, kan en
sådan ordning införas att kommunkollektivet uppdrar åt VästKom att förvalta 6 kronor per invånare av
det årliga bidraget från VG-regionen. Detta för att täcka upp de kostnader som kommunerna gemensamt kommit överens om.
Exempel på funktioner som regionens kommuner bör samverka kring:
-Samordnad datoriserad vårdplanering av utskrivningsklara patienter på sjukhus.
-Nytt avtal om försörjning av hjälpmedel.
-Patientdatalagen från 2008 med krav på gemensamma säkerhetslösningar och katalogfunktioner.
-Nationella IT-strategin inom vård och omsorg.
-Gemensamt befolkningsregister.
-E-förvaltning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Beslut
§ 27

Dnr 2008/0059-700

Godkännande av bokslut 2009 med verksamhetsberättelse och redovisning av
Vägvisaren
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialnämndens bokslut 2009 med verksamhetsberättelse och
redovisning av Vägvisaren och överlämna den till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Det ekonomiska resultatet visade ett underskott om totalt 3 894 tkr exkl. försörjningsstöd och 8 981 tkr
inkl försörjningsstöd.
Underlag för beslut
Socialnämndens bokslut för 2009 med verksamhetsberättelse och redovisning av Vägvisaren.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
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§ 28

Dnr 2007/0105-730

Godkännande av redovisning för stimulansbidrag till utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar anhöriga i Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens redovisning av stimulansbidrag från 2008
för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i Mariestads kommun och
överlämna redovisningen till Länsstyrelsen.
Bakgrund
Slutredovisningen avser de stimulansbidrag från Länsstyrelsen som avser stöd till anhöriga som hjälper
och vårdar anhöriga i Mariestads kommun.
Utifrån tidigare tilldelat medel för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
har en inventering gjorts av hur anhörigstödet ser ut och vilket behov som finns för anhöriga/närstående i Mariestads kommun.
Ett förslag om hur anhörigstödet ska bedrivas i Mariestads kommun tillsammans med frivilliga organisationer, föreningar och kyrkor har utarbetats. Vad som framkommit är att behovet av
anhörig/närståendestöd behöver utvecklas i olika former och med hjälp av 2008 års ansökan om Stimulansbidrag avsåg Mariestads kommun att vidareutveckla detta under 2009. Slutredovisningen avser
beviljat stimulansbidrag 2008 som omsatts under 2009.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till slutredovisning av de stimulansbidrag från Länsstyrelsen som avser
stöd till anhöriga som hjälper och vårdar anhöriga i Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen
Katrin Jedselius
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§ 29

Dnr 2010/0030-772

Godkännande av redovisning för kommunal hälso- och sjukvård
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av den kommunala hälso- och sjukvården för Mariestads
kommun.
Bakgrund
Varje år redovisas en sammanställning med statistik samt granskande av hälso- och sjukvården samt
förebyggande insatser. Redovisningen gäller de åtgärder som genomförts under år 2009 för att bibehålla och utveckla kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.
Redovisningen innehåller bland annat fallincidenter, läkemedelsavvikelser och rapporter från genomförda hygienronder.
Underlag för beslut
Redovisning av den kommunala hälso- och sjukvården i Mariestads kommun 2009.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-03-02
Beslutande organ

Socialnämnden
FN´s barnkonvention har beaktats

§ 30

Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-02-01 t.o.m.
2010-02-28.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2010-02-01 t.o.m. 2010-02-28.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-02-01 t.o.m. 2010-02-28.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 31

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-02-09 delges nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-02-09 och 2010-02-16 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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