Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-12

Beslutande organ

Sida 1

Socialnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Hovden, tisdagen den 12 januari 2016 kl 8:30-11.45

Beslutande

Jan Hallström (FP)
Ordförande
May-Brith Jansson (C)
Ledamot
Eivor Hallén (S)
Ledamot
Fred Bruns (S)
Ledamot
Anita Ahl (M)
Ledamot
Björn Fagerlund (M)
Ledamot
Margareta Alexandersson (KD) Ledamot
Leif Johansson (S)
Ledamot
Emil Gullbrantz (C)
Ledamot
Mats Rosén (M)
Ledamot
Lillemor Ågren (S)
Tjänstgörande ersättare
Inger Farken (MP)
Tjänstgörande ersättare
Erik Nilsson (V)
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Inger Dernroth (C)
Lotta Hjoberg
Anette Karlsson
Susanne Fransson
Maria Appelgren
Anna-Karin Yséus
Ola Blomberg

Ersättare §§ 1-6, § 8
Chef Sektor stöd och omsorg §§ 1-9
Individ- och familjeomsorgschef §§ 6-7
Grundskolechef § 8
Rektor Vadsbogymnasiet § 8
Chef förskola och pedagogisk omsorg § 8
Sekreterare

Justerare

Leif Johansson

Justeringens plats
och tid

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Leif Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1-9

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-01-12

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-12

Anslagsdatum

2016-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-02-04

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-12

Sida 3

Socialnämnden
SN § 1

Dnr 2016/00003

Redovisning av delegationsbeslut

Individ- och familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2015-12-31 anmäls och läggs till handlingarna.

LSS

Beslut för tiden fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2015-12-3131 anmäls och läggs till handlingarna.

Äldre- och handikappomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2015-12-31 31 anmäls och läggs till
handlingarna.

Bostadsanpassning

Beslut för tiden fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2015-12-31 31 anmäls och läggs till
handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 1 och 15 december 2015

Protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

Socialnämndens extra arbetsutskotts protokoll från den 9 och 30 december 2015

Protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering
av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

Mariestads Finska Förening, 05-2015-15, anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-12

Socialnämnden
SN § 1
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering
av alkoholdrycker

Mariestads BoIS Hockey, 33-2015-11, anmäls och läggs till handlingarna.

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, paustillstånd

Mariestads Unica Revy, 10-2015-10, anmäls och läggs till handlingarna.
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-01-12

Sida 5

Socialnämnden
SN § 2

Dnr 2016/00004

Handlingar att anmäla

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg beslutar att avsluta ärendet om klagomål avseende
handläggning av barnärende vid socialtjänsten i Mariestad. (SN 2015/300)
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya avgifter för tillsyn och ansökan om
serveringstillstånd, samt detaljhandel med eller servering av folköl, enligt alkohollagen.
Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna debiteras en gång per år i förskott och
försäljnings-/serveringsställe. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för tillsyn
och ansökan av serveringstillstånd, samt detaljhandel med eller servering av folköl ska
gälla från 2016-01-01. (SN 2015/250)
Uppdrag avseende arbetstiderna inom äldreomsorgen

Kommunchefen har vidaredelegerat ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
till sektor stöd och omsorg avseende att ta ett helhetsbegrepp över arbetstiderna inom
äldreomsorgen. Målsättningen är att minimera de delade turerna. (SN 2015/308)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2016 från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län. (SN 2015/322)
Anmälningsärendena läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Socialnämnden
SN § 3

Dnr 2016/00005

Information från sektorchefen 2016
Socialnämndens mål för år 2017

Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar om att nämnden ska
påbörja arbetet med mål för år 2017.
Nämnden diskuterade målen för år 2016 samt alternativa målområden för år 2017.
Förslag till målområde som diskkuterades var bl.a. miljövänliga transporter
Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att lämna förslag till områden för
nämndens mål år 2017. Förslaget till målområden ska presenteras vid nämndens nästa
sammanträde.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-01-12

Sida 7

Socialnämnden
SN § 4

Dnr 2015/00296

Internkontrollplan 2016

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2016.
Bakgrund

För att ha en adekvat kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och
kontrolleras i en internkontrollplan. Denna fastställs årligen av nämnden.
Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras samt vem som
är ansvarig för kontrollen.
Internkontrollplanen innehåller punkter som är kommunövergripande och beslutade
av kommunstyrelsen samt internkontrollpunkter som är riktade mot socialnämndens
verksamhet.
Socialnämnden beslutade 2015-12-08 att återremittera ärendet till sammanträdet i
januari 2016 med anledning av att det har tillkommit ytterligare information i ärendet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Internkontrollplan år 2016, upprättad 2015-11-04
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-12-21,
Internkontrollplan 2016
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-01-12

Sida 8

Socialnämnden
SN § 5

Dnr 2015/00313

Avgifter inom Vård- och omsorg och Socialpsykiatrin 2016

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att fastställa avgifterna för Vård och omsorg samt
Socialpsykiatrin enligt förslaget samt att avgifterna ska gälla fr.o.m. 2016-01-01.
2. Socialnämnden beslutar att priserna för medboende i särskilt boende ska
förändras enligt nedanstående.
Bakgrund

Maxtaxan
Då avgifterna i maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har socialnämnden att fatta
beslut om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet ändras. År 2016
sänks prisbasbeloppet med 200 kronor till 44 300 kronor.
Förutom prisbasbeloppet så styrs avgifterna i maxtaxan av Konsumentverkets årliga
kostnadsberäkningar när det gäller skälig kostnad för livsmedel. Denna summa i
förhållande till den faktiska avgift som kommunen tar ut för maten vid särskilt boende,
dagverksamhet och matleverans påverkar den enskildes förbehållsbelopp samt den
avgift som kommunen har möjlighet att ta ut.
Socialnämnden har möjlighet att besluta att inte räkna om avgiften utifrån
prisbasbeloppet ifall uppräkningen skulle innebära en ytterst marginell förändring. För
2016 föreslås därför avgiften för fotvård, yttre hemtjänst samt hemvårdens nivå 1
(larm, trygghetsringning och matdistribution) förbli oförändrad. En omräkning utifrån
prisbasbeloppet skulle innebära en sänkning med 1 krona.
Förslaget innebär att omvårdnadsavgiften sänks med tre till åtta kronor per månad
beroende på taxenivå och att priset för helpension(matavgift) sänks med femton
kronor/månad, vilket innebär minskade intäkter för socialnämnden. Dock har
Konsumentverkets beräkning av skäliga kostnader för livsmedel höjts inför 2016 vilket
får till följd att det belopp som den enskildes förbehållsbelopp ska höjas med p.g.a.
merkostnader för mat kommer att sänkas med 45 kronor per månad. Vilket gör att
vissa personer kommer att betala en högre omvårdnadsavgift.
De avgifter som föreslås ändras inför 2016 är markerade med kursiv/fet text i förslag
till taxa för 2016.
Den sena handläggningen av ärendet kommer sig av att Konsumentverkets siffror för
2016 inte kom förrän i mitten av december.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 9

Socialnämnden
SN § 5

Riksdagen har beslutat att från och med 1 juli 2016 ska den högsta avgift som
kommunen har rätt att ta ut enligt maxtaxan höjas till 1 991 kr/månad. Nytt förslag till
beslut om äldreomsorgsavgiften kommer att presenteras för socialnämnden under
början av nästa år. Förändring av taxan måste beslutas av Kommunfullmäktige.
Pris för mat till medboende
Socialnämnden har tidigare beslutat att medboende i särskilt boende ska ha möjlighet
att äta sina måltider i den avdelningsmatsal som finns vid boendet. Pris för maten
fastställs varje år av socialnämnden, ett pris som inte får understiga kommunens
självkostnad. Betalningen från den medboende är en civilrättslig ersättning varför
beslut inte behöver tas i kommunfullmäktige.
För att inte socialnämnden ska få några kostnader för att medboende erbjuds äta i
boendets matsal bör priset inte heller understiga det pris sektor stöd och omsorg
betalar till kostenheten för varje portion. Avstämning bör också göras gentemot hur
mycket den som är beviljad särskilt boende betalar för maten då det inte är rimligt att
medboende betalar ett lägre pris.
Då den medboende inte har något biståndsbeslut har kommunen att redovisa moms
för intäkterna varför 12 procent moms läggs på priset.
Inför 2016 har chefen för kostenheten meddelat att det pris sektor stöd och omsorg
betalar till kostenheten kommer att höjas något och att det priset överensstämmer med
kommunens självkostnad.
För 2016 föreslås priset för medboende förändras till: frukost 24 (24) kr, mellanmål 11
(12) kr, middag 63 (62) kr och kvällsmat 32 (27) kr, priset inkluderar 12 procent moms.
Summan i parantes är 2015 års pris.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget
Underlag för beslut

Förslag till taxa med tillämpningsanvisningar och bilaga.
Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson 2015-12-21, Avgifter
inom Vård- och omsorg och socialpsykiatrin 2016.
Expedierats till:
Myndighetschef Catharina Andersson, Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 10

Socialnämnden
SN § 6

Dnr 2015/00315

Redovisning av verksamhet med personligt ombud för år 2015
samt ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för år 2016

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lämnar redovisning angående personligt ombud till länsstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar att rekvirera medel avseende personligt ombud för år 2016.
Bakgrund

Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer med
psykisk sjukdom. Verksamheten finansieras till ca 50 procent av medel från
länsstyrelsen och kommunen lämnar varje år en skriftlig redogörelse.
Personligt ombud (PO) är organisatoriskt placerad inom Individ- och familjeomsorgen
direkt under IFO-chef och är därmed helt fristående från socialtjänstens övriga
verksamhet.
Under året har det bildats en ledningsgrupp med deltagare från kommun,
arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård, psykiatri och personligt ombud.
Ledningsgruppen sammanträdde första gången i maj 2015.
Under året har andelen kvinnor ökat. Det märks en tydlig ökning av enstaka råd och
stödkontakter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse – Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015, upprättad
av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef och Lotta Hjoberg, chef sektor
stöd och omsorg.
Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2015 – Mariestads kommun,
upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 6
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Ekonom Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 12

Socialnämnden
SN § 7

Dnr 2015/00324

Information om socialnämndens ansvar för nyanlända

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen
Bakgrund

Mariestads kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande av
flyktingar och har därmed åtagit sig ett ansvar för att tillhandahålla de bostäder som
krävs samt vidta andra åtgärder som ska bidra till att enskilda integreras i samhället.
Så länge enskilda är asylsökande har Migrationsverket stort ansvar för boende,
ersättningar o.s.v. När den enskilde fått uppehållstillstånd och kommunplacerats
upprättar arbetsförmedlingen en etableringsplan tillsammans med den enskilde.
Kommunen ansvarar för bostadsanskaffning, information, praktisk hjälp, svenska för
invandrare (SFI) samt samhällsorientering.
Etableringsplanen gäller i två år, därefter upphör arbetsförmedlingens ansvar för
integrationen. Enskilda som efter de två åren har fortsatt behov av stöd för sin
försörjning kan ansöka om detta, som andra kommuninvånare.
Efter etableringsfasen har de flesta som finns i Mariestads kommun sysselsättning i
form av studier och/eller arbete. Den stora rörligheten har inneburit att flera flyttat till
andra kommuner för att t.ex. studera. I och med att det blir allt vanligare med
bostadsbrist i kommunerna, kommer denna rörlighet att avta.
Det pågår ett samarbete mellan olika aktörer för att skapa goda förutsättningar för
nyanlända att integreras i samhället, bl.a. arbetsförmedling, kommunen, församlingar,
föreningar och intresseorganisationer
Underlag för beslut

Redogörelse för socialnämndens ansvar för nyanlända, upprättad av individ- och
familjeomsorgschef, Anette Karlsson och chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg.
Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef, Anette Karlsson och
chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 8

Dnr 2016/00006

Information om mottagande och utbildning för nyanlända elever

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Barn som är asylsökande har
ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller
sex år. Rätt till utbildning gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
specialskola, sameskola, och fritidshem.
Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både
det svenska språket och sitt modersmål. Elever i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa
förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning.
Om eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Av
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur
åtgärderna ska följas upp och utvärderas (3 kap. 8 § och 9 § skollagen).
Studiehandledning på modersmål och anpassad studiegång är två exempel på åtgärder.
Ett ensamkommande barn eller ungdom är en person som är under 18 år och som vid
ankomsten till Sverige saknar vårdnadshavare.
Barn och ungdomar som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning
kallas ofta för papperslösa. De har rätt till samma utbildning på grundskole- och
gymnasienivå som de som är bosatta i landet.
Vad gäller nyanlända vuxna och ungdomar från och med andra kalenderhalvåret då de
fyller 16 år, ska hemkommunen erbjuda utbildning i svenska för invandrare till dem
som har rätt till sådan utbildning. Asylsökande har inte rätt till utbildning i svenska för
invandrare.
Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart det
är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Av bestämmelserna framgår
även att mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten. I de fall då det inte är
möjligt, om det t.ex. kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta
länge tid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 8

Nya regler 2016
Före den 1 januari 2016 finns ingen definition av nyanländ elev i skollagstiftningen.
Från och med den 1 januari 2016 införs nya bestämmelser i skollagen (2010:800).
Kartläggning av elevens kunskaper
Från den 1 januari kommer bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper att vara
reglerad i bland annat skollagen. Skolan har skyldighet att göra en bedömning av
nyanlända elevers kunskaper, vilken är grunden för planeringen av den fortsatta
utbildningen. Skolan ska därför göra en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter och kunskaper. Det är viktigt att det individuella stöd och den undervisning
eleven får planeras och utgår från elevens kunskaper och styrkor. Efter genomförd
kartläggning beslutar rektor om placering i undervisningsgrupp och årskurs. Detta ska
ske inom två månader efter mottagande.
I skollagen kommer begreppet ”nyanländ elev” definieras på följande vis: ”En elev
som har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin utbildning i Sverige, senare
än höstterminens start, samma kalenderår då han eller hon fyller sju år”.
Med anledning av de nya bestämmelserna har Skolverket arbetat fram nya allmänna
råd om utbildning för nyanlända elever (Dnr 2015:00597).
De nya allmänna råden är i dagsläget en remissversion. Förslaget kan komma att
ändras efter remissförfarandet. Skolverket planerar att besluta de allmänna råden i
slutet av januari 2016.
Underlag för beslut

Mottagande och utbildning för nyanlända elever.
Förändringar i lagstiftning och regelverk den 1 januari 2016.
Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Utbildning för nyanlända elever, Dnr
2015:00597.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg

Justerandes signatur
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Socialnämnden
SN § 9

Dnr 2015/00278

Ekonomisk analys år 2017-2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Sektorcheferna i Mariestads kommun fick under hösten 2015 i uppdrag av
kommunchefen att göra en verksamhetsanalys av sin respektive nämnders verksamheter
för perioden 2017-2021.
Verksamhetsanalysen ska baseras på den demografiska utvecklingen samt kända
förändringar inom gällande lagstiftning som har budgetpåverkan.
Verksamhetsanalysen för socialnämndens verksamhet är överlämnad till
kommunchefen.
Underlag för beslut

Verksamhetsanalys sektor stöd och omsorg, socialnämndens verksamhet. Upprättad av
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-10-14.
Löpande redovisning av signifikanta kostnads- och intäktsändringar som kan påverka
sektor stöd och omsorgs budgetram. Upprättad av chef för sektor stöd och omsorg
Lotta Hjoberg och ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller 2016-01-07.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

