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Sida 2

Socialnämnden
Sn § 47

SN 2015/37

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Hamnrestaurangen i
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Hamnrestaurangen i Mariestad med Kiosk & Grill AB,
Bergtunavägen 8, 542 41 Mariestad, organisationsnummer 556995-3903, enligt 8 kap 2 §
Alkohollagen tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på
Mariestads Hamnrestaurang, Hamnplan i Mariestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten i restaurang inomhus samt tillhörande uteservering, året runt, med serveringstid kl. 11.00 – 01.00 alla dagar inomhus och uteservering.
Bakgrund

Hamnrestaurangen i Mariestad med Kiosk & Grill AB, i Mariestad, med organisationsnummer 556995-3903 har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera alkoholdrycker inomhus, samt på tillhörande uteservering, på
Mariestads Hamnrestaurang, året runt till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 – 01.00
alla dagar.
Mariestads Hamnrestaurang har haft stadigvarande serveringstillstånd sedan 2000-06-06,
men ansöker nu om nytt tillstånd i samband med att man har bildat ett privat aktiebolag och
kommer att driva verksamheten i aktiebolaget istället för som tidigare som enskild firma.
Ärendet blir således ett nytt serveringstillstånd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2015-02-24
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 48

SN 2015/39

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Pizzeria Milano i
Lyrestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Galibbota Badalova, Spånvägen 22 B, lgh 1101, 541 63
Skövde, organisations-nummer 662015-3343, enligt 8 kap 2 § alkohollagen tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Pizzeria Milano, Järnvägsgatan 1, i Lyrestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten, året runt i restaurang samt tillhörande uteservering med serveringstid kl. 11.00 – 23.00 alla dagar.
Bakgrund

Galibbota Badalova, Spånvägen 22 B Lgh 1101, 541 63 Skövde, organisationsnummer
662015-3343 har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Pizzeria
Milano, Järnvägsgatan 1, i Lyrestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten, året runt i restaurang samt tillhörande uteservering med serveringstid kl. 11.00 – 23.00 alla dagar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2015-02-26
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Socialnämnden
Sn § 49

Godkännande av dagordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag för dagens sammanträde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 5

Socialnämnden
Sn § 50

SN 2015/33

Redovisning av delegationsbeslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nr 3/2015
Delegationsbeslut

Ärende

Individ- och familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2015-03-01 t.o.m. 2015-03-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2015-03-01 t.o.m. 2015-03-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2015-03-01 t.o.m. 2015-03-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2015-03-01 t.o.m. 2015-03-31

LSS
Äldre- och handikappomsorgen
Bostadsanpassning

Dnr

Socialnämndens arbetsutskotts
protokoll från den 3 mars 2015
Socialnämndens arbetsutskotts
protokoll från den 17 mars 2015
Socialnämndens arbetsutskotts
protokoll från den 31 mars 2015

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-04-07
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Socialnämnden
Sn § 51

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Sektorchef Lotta Hjoberg har fått i uppdrag från kommunchefen att tillsätta en projektgrupp för att upprätta förslag till ett nytt trygghetsboende/äldreboende.
2. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott om preliminära budgetramar för år 2016.
Dnr: SN 2015/74
3. Dom från Kammarrätten i Jönköping angående rätten att ta del av allmän handling.
Dnr: SN 2014/318
4. Dom från Kammarrätten i Jönköping angående särskilt boende enligt socialtjänstlagen
(2001:453).
5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om klagomål om handläggning av
ärende rörande barn- och familj vid socialtjänsten i Mariestad.
Dnr: SN 2015/8
6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om klagomål om handläggning av
ärende rörande barn- och familj vid socialtjänsten i Mariestad.
Dnr: SN 2015/93
7. Beslut från kommunstyrelsen om ombudgetering av driftmedel för Mariestads kommun från år 2014 till år 2015.
Dnr: SN 2014/124
8. Beslut från kommunstyrelsen om ombudgetering av investeringsmedel för Mariestads
kommun från år 2014 till år 2015.
Dnr: SN 2014/124
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 7

Socialnämnden
Sn § 52

Information från sektorchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information som lämnas på sammanträdet:

-

Sektorchef Lotta Hjoberg informerar socialnämnden om den dagliga råvarukostnaden
för maten inom nämndens ansvarsområden.

-

Sektorchef Lotta Hjoberg informerar socialnämnden om utredning om utskrivningsprocessen. Syftet med utredningen är att minska tiden inom slutenvården.

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 8

Socialnämnden
Sn § 53

SN 2015/50

Prognos 1 år 2015 för socialnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 1 år 2015 efter revidering av konto
78110 ”Personal hemtjänst” från 39 124 tkr till 25 172 tkr bokfört per 30 mars 2015.
2. Socialnämnden beslutar anta åtgärder enligt upprättad lista:
Förändrade riktlinjer för beroendevården (nr 8)
Utveckla Ungbo för en mer ekonomisk drift (nr 12)
Avveckla dagverksamheten med social inriktning, Humlets dagverksamhet (nr 13 punkt 3)
3. Socialnämnden beslutar att besparingsåtgärderna ska omfatta underskottet vid prognostillfälle 1 om 3,5 miljoner enligt kommunens styrprinciper om underskott i verksamheten.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S) Fred Bruns (S), Eivor Hallén (S) samt Marianne Johansson (S) reserverar sig mot följande beslut under punkten 2: nr 8 och nr 13 i punkt 3.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för
nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september
och november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2015 för socialnämndens verksamheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (FP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 53
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller samt sektorchef Lotta
Hjoberg, 2015-03-16
Prognos 1 år 2015 för socialnämndens verksamheter upprättat av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller
Åtgärdslista upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-03-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 10

Socialnämnden
Sn § 54

SN 2015/74

Budget för socialnämndens verksamheter år 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta alternativ 1 vilket innebär en uppräkning av nämndens
budget med 4,7 mkr.
2. Socialnämnden noterar att en minskning om två procent av nämndens budget innebär
kraftfulla åtgärder inom nämndens verksamheter.
Bakgrund

Budgetarbetet i Mariestads kommun inleds med en budgetupptakt då samtliga nämnder beskriver budgetförutsättningar samt inriktning för målarbetet för nästkommande år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-25 om förslag till preliminära ramar för
nämndernas verksamhet år 2016. Nämnderna har därefter fram till den 18 april att konsekvensbeskriva den tilldelade budgetramen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför en budgetträff den 22 april då nämndernas presidier och berörda tjänstemän deltar. Därefter följer partipolitiska överläggningar inför beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj och i kommunstyrelsen den 1 juni.
Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2016 samt flerårsplaner för år 2017 och 2018
vid sammanträdet den 15 juni.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-03-16
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2016, demografiskt ramtillskott, alternativ 1.
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2016, två procents besparing, alternativ 2.
Investeringsbudget 2016 med plan 2017-2018, upprättad 2015-03-20.
Kommunal, Kommunal Vänerväst sektion Mariestads yttrande angående besparing.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Socialnämnden
Sn § 54 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 12

Socialnämnden
Sn § 55

SN 2015/40

Mål för socialnämndens verksamheter 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att föra samman mål 1 och mål 4 till samma mål.
2. Socialnämnden beslutar att komplettera med följande 5:e mål: ”Utöka inslaget av frivilligarbete samt externa aktörer inom socialnämndens verksamheter.”
Bakgrund

I socialtjänstlagen så anges de övergripande målen och grundläggande värderingar i samhällets socialtjänst- demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Socialtjänstlagen är en
ramlag som vilar på dessa grunder. Inom denna ramlagstiftning så får kommunerna en stor
frihet att utforma och anpassa sina insatser efter behov och önskemål.
Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.
Verksamheterna har tagit fram förslag till mål för verksamhetsåret 2016.
Mål 1: Minska sjukfrånvaron
Mål 2: Minska antalet externa placeringar/insatser
Mål 3: Öka delaktigheten för brukare/klienter
Mål 4: Öka medarbetarnas arbetsglädje och trivsel
Mål 5: Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden beslutar att anta målen för år 2016.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Jan Hallström (FP) yrkar att mål 1 och mål 4 förs samman till samma mål. Hallström yrkar
vidare att nämndens mål kompletteras med följande 5:e mål: ”Utöka inslaget av frivilligarbete samt externa aktörer inom socialnämndens verksamheter.”
Ordförande Jan Hallström (FP) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Socialnämnden
Sn § 55
______________________________________________________

Underlag för beslut

Mål 2016 upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 56

SN 2015/88

Rekvirering av statsmedel för kompetensutveckling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rekvirering av statsmedel för kompetensutveckling
avseende socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten.
Bakgrund

För tredje året finns det möjlighet att söka statsmedel för finansiering av kompetensutveckling för socialsekreterare som arbetar med barn och unga. För Mariestads kommun finns 125 707 kr avsatta för år 2015.
Tidigare års medel har använts för utbildning arrangerad av Skaraborgs kommunalförbund i samarbete med Göteborgs universitet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och sektorchef
Lotta Hjoberg, 2015-03-16
Blankett för rekvirering av statsbidrag
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 15

Socialnämnden
Sn § 57

SN 2015/90

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej
verkställt beslut, kvinna född 1971, Dnr: 8.8.1-2042/2014-2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att skicka yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

En kvinna, född 1971, beviljas kontaktperson 2013-09-04. Beslutet har inte verkställts med anledning av att hon senare även beviljats insats av mer personaltät
karaktär och behovet av kontaktperson därmed upphörde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och sektorchef
Lotta Hjoberg, 2015-03-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 58

SN 2015/89

Utredning angående utveckling av Ungbo
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för en komplettering av beslutsunderlaget.
Bakgrund

Ungbo har drivits som ett träningsboende för unga i Mariestads kommun sedan 2003. Efter
en inspektion från Inspektionen för vård och omsorg i november 2013 har verksamheten
fått göra nödvändiga anpassningar för att få möjlighet att drivas vidare som hem för vårdeller boende, i avvaktan på politiska beslut.
Kommunen har en hög ambitionsnivå och strävar efter att utveckla ett gott utbud av så kallade hemmaplanslösningar för både barn, unga och vuxna. Ungbo utgör en viktig kugge i
detta arbete. Genom att öka bemanningen på Ungbo samt utveckla metoder för att tillsammans med befintliga verksamheter i kommunal och extern regi skapas en god möjlighet att
kunna tillgodose ungas behov på hemmaplan.
Under utredningstiden har det även framkommit ett ökat behov av platser för ensamkommande barn vid hem för vård- eller boende. En lösning är att skapa en särskild enhet för
kommunens hem- för vård eller boende med en chef samt flera olika boendeformer, där
dagens Ungbo är en del. En sådan sammanhållen lösning innebär ett effektivare resursanvändande av både personal och annat, som t.ex. bilar, kompetensutveckling osv. Det pågår
en parallell utredning för att finna lämpliga lokaler för annan verksamhet, som inte är klar i
dagsläget.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till socialnämnden utan eget förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och sektorchef
Lotta Hjoberg, 2015-03-16
Utredning angående utveckling av Ungbo upprättad av individ- och familjeomsorgschef
Anette Karlsson, 2015-03-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 59

SN 2015/77

Lex Sarah – Kilkestensvägen den 4 februari
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt skicka ärendet vidare
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Bakgrund

Kilkesten är en gruppbostad enligt LSS och här bor fem personer med stora omsorgsbehov.
Rapporten om det inträffade inkom den 4 februari 2015 från en handledare.
Onsdagen den 4 februari 2015 på förmiddagen satt brukarna i det gemensamma vardagsrummet. Plötsligt tog brukare B två steg fram och gjorde ett snabbt bett på kinden på brukare A. Handledaren var snabbt framme och skilde de två brukarna från varandra. Handledaren konstaterade sedan att brukare A fått ett märke på kinden som senare svullnade upp.
Något senare samma förmiddag har brukare A fikat färdigt och gått in till sin lägenhet och
lagt sig att vila. Brukare B som fikat i sin lägenhet kommer ut med sin bricka i vardagsrummet. Hon går sedan åter till sin lägenhet men då hör handledaren ett skrik från brukare A´s
lägenhet och rusar dit. Där finns brukare B och handledaren ber henne att gå in till sin lägenhet, vilket hon gör. Handledaren vet inte om brukare A har blivit biten eller slagen eftersom det inte finns några synliga skador.
Bedömningen är att det inträffade fick så allvarliga konsekvenser för brukare A´s liv och
hälsa men att liknande händelser kan ske eftersom flera brukare som bor på gruppbostaden
kan få ett utåtagerande beteende vid oro och ångest.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2015-02-18
Utredning lex Sarah upprättad av enhetschef Kerstin Mitell, 2015-02-18
______________________________________________________

Expedieras till:
Vård- och omsorgchef Britt Johansson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 18

Socialnämnden
Sn § 60

SN 2015/78

Verksamhetsplan 2015 för vård- och omsorgsavdelningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
Bakgrund

Socialnämnden beslutar årligen att anta en verksamhetsplan för verksamheten. Verksamhetsplanen ska sedan följas upp med en verksamhetsberättelse som beskriver på vilket sätt
verksamheten har utförts och vilka mål man uppnått.
Socialnämnden har beslutat om mål och budget 2015 vilken innehåller styrning av verksamheten och i verksamhetsplanen ingår följande:
- Mål och inriktning
- Kvalitetsarbetet och arbetsmetoder
- Kompetensutvecklingsplan
- Internbudget och investeringsbudget
- Egenkontroll
- Uppföljning
Efter att verksamhetsplanen har antagits av socialnämnden kommer den att brytas ner på
enhetschefsnivå.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson och sektorchef Lotta
Hjoberg, 2015-03-13
Förslag på Verksamhetsplan för vård- och omsorgsavdelningen 2015
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgchef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 19

Socialnämnden
Sn § 61

SN 2015/81

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej
verkställt beslut, man född 1984, Dnr: 8.8.1-20291/2014-4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att skicka yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att hos förvaltningsrätten ansökan om särskild
avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
avseende ej verkställt beslut.
En man född 1984 har ansökt om bostad enligt LSS 9:9 och beviljats sådan bostad 2014-0120. Mariestads kommun har inte erbjudit mannen bostad enligt LSS 9:9 på grund av resursbrist. Nuvarande fem servicebostäder är sedan 2013 belagda med inflyttningsförbud efter
tillsyn av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Mariestads kommun började arbetet med att
åtgärda bristerna som räddningstjänsten funnit i december 2013 och arbetet fortgår. Idag
finns det planer på två nya servicebostäder som kommer att byggas under 2015 och anpassning av två befintliga servicebostäder efter krav om två utrymningsvägar.
Förändringarna kommer att leda till att Mariestads kommun kommer att erbjuda mannen
bostad så fort dessa är genomförda. Mannen har daglig verksamhet beviljad fem dagar i
veckan. En plats i servicebostad kostar i genomsnitt 24 174 kr/månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-03-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 20

Socialnämnden
Sn § 62

SN 2015/82

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej
verkställt beslut, man född 1993, Dnr: 8.8.1-11596/2014-5
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att skicka yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att hos förvaltningsrätten ansökan om särskild
avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
avseende ej verkställt beslut.
En man född 1993 har ansökt om bostad enligt LSS 9:9 och beviljats sådan bostad 2013-1021. Mariestads kommun har inte erbjudit mannen bostad enligt LSS 9:9 på grund av resursbrist. Nuvarande fem servicebostäder är sedan 2013 belagda med inflyttningsförbud efter
tillsyn av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Mariestads kommun började arbetet med att
åtgärda bristerna som räddningstjänsten funnit i december 2013 och arbetet fortgår. Idag
finns det planer på två nya servicebostäder som kommer att byggas under 2015 och anpassning av två befintliga servicebostäder efter krav om två utrymningsvägar.
Förändringarna kommer att leda till att Mariestads kommun kommer att erbjuda mannen
bostad så fort dessa är genomförda. Mannen studerar till kock på heltid med anpassad studiegång. En plats i servicebostad kostar i genomsnitt 24 174 kr/månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-03-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 21

Socialnämnden
Sn § 63

SN 2015/83

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej
verkställt beslut, kvinna född 1993, Dnr: 8.8.1-11595/2014-5
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att skicka yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att hos förvaltningsrätten ansökan om särskild
avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
avseende ej verkställt beslut.
En kvinna född 1993 har ansökt om bostad enligt LSS 9:9 och beviljats sådan bostad 201310-23. Mariestads kommun har inte erbjudit kvinnan bostad enligt LSS 9:9 på grund av resursbrist. Nuvarande fem servicebostäder är sedan 2013 belagda med inflyttningsförbud
efter tillsyn av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Mariestads kommun började arbetet
med att åtgärda bristerna som räddningstjänsten funnit i december 2013 och arbetet fortgår.
Idag finns det planer på två nya servicebostäder som kommer att byggas under 2015 och
anpassning av två befintliga servicebostäder efter krav om två utrymningsvägar.
Förändringarna kommer att leda till att Mariestads kommun kommer att erbjuda kvinnan
bostad så fort dessa är genomförda. Kvinnan har daglig verksamhet beviljad fem dagar i
veckan. En plats i servicebostad kostar i genomsnitt 24 174 kr/månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-03-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 22

Socialnämnden
Sn § 64

SN

Sekretess - Individärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-07

Anslagsdatum

2015-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2015-05-01

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

