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Sammanträdesdatum
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Sida 1

Socialnämnden
Sn § 69

SN 2013/0100-730

Regional handlingsplan för åren 2012-2014 med särskilt fokus på
de mest sjuka äldre
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta den regionala handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka
äldre i Västra Götalandsregionen” för tillämpning under perioden 2012–2014.
Bakgrund

Den regionala handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götalandsregionen”
har en bred ansats och omfattar samtliga områden som kan vara aktuella för åldersgruppen.
Den nationella satsningen och överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg
för de mest sjuka äldre utgör en viktig del.
Det övergripande målet med handlingsplanen är att den enskilde ska uppleva trygghet och
säkerhet, kontinuitet och samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan
eller vilka vårdbehov hon eller han har.
Styrelsen för Västkom beslutade 2012-12-18 att rekommendera de 49 kommunerna i länet
att ansluta sig till den föreslagna i handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra
Götaland” som en grund för samarbetet mellan huvudmännen.
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg informerar om handlingsplanen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg samt medicinsk ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson 2013-04-17, Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt
fokus på de mest sjuka äldre.
Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre, Det goda livet
för sjuka äldre i Västra Götaland.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson
Skaraborgs kommunalförbund, Pia Jonsson-Axelsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 2

Socialnämnden
Sn § 70

SN 2013/0042-700

Ekonomisk avstämning efter april månad för Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska avstämningen efter april månad 2013 för individ- och familjeomsorgsförvaltningen och lämnar den utan åtgärd.
Bakgrund

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen redovisar prognoser fyra gånger årligen samt gör
ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Avstämningen efter april månad pekar på ett nollresultat för år 2013 och förvaltningen föreslår därför att inga åtgärder vidtas.
Ekonom Pia Möller föredrar den ekonomiska avstämningen efter april månad på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson 2013-04-22,
Ekonomi – avstämning april månad 2013.
Prognos april för socialnämnden 2013 baserad på uppgifter tillgängliga 2013-05-03.
Årsprognos april 2013 för individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 71

SN 2013/0042-700

Ekonomisk avstämning efter april månad för vård- och
omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska avstämningen för vård- och omsorgsförvaltningen för april månad 2013 och lämnar den utan åtgärd.
Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare
fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Beslut har fattats om att göra en extra avstämning i april 2013.
Avstämningen i april visar på ett underskott motsvarande 5 350 tkr vilket är 400 tkr bättre
än prognos 1 mars 2013. Hemtjänsten gör ett underskott om 6 800 tkr vilket har varit känt
sedan tidigare då verksamheten har en minskad ram utan att åtgärder vidtagits. Övrig verksamhet inom vård och omsorgsförvaltningen beräknas genomföra sin verksamhet inom tilldelad budgetram.
Ekonom Annica Olsson föredrar den ekonomiska avstämningen efter april månad på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschefen Lotta Hjoberg samt ekonom Annica Olsson, Ekonomi – avstämning april månad 2013 VoO.
Prognos april för socialnämnden 2013 baserad på uppgifter tillgängliga 2013-05-03.
Årsprognos april 2013 för vård- och omsorgsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vård- och omsorgschefen Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 72

SN 2012/0092-700

Mål för vård- och omsorgsförvaltningen 2013- Avstämning i
samband med prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Kommunens målstyrningsverktyg kopplat mot Vision 2030 används vilket innebär att sidorna för målstyrningen bygger på fokusområden. Målen och måluppfyllelsen infogas i delårsrapporten som beslutas av kommunstyrelsen. Revisionen ska utifrån målstyrningen
granska delårsrapporten och om verksamheterna har uppnått sina mål.
Respektive nämnd ska ange en kort kommentar om delårsresultatet och årsprognosen.
Resultatet som sammanställs i prognos 1 redovisas till delårsbokslutet.
Socialnämnden beslutade 2013-04-09 att återremittera ärendet för en komplettering av underlaget.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius 2013-03-22, Information om
socialnämndens mål 2013, prognos 1.
Uppföljning nämndsmål 2013 efter prognos 1, vård- och omsorgsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 73

SN 2013/0118-730

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1 år
2013 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Vård och Omsorgsförvaltningen redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Socialstyrelsen
(tidigare länsstyrelsen). Om beslut om insats inte har verkställts inom tre månader har Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de verkställt beslutet.
För kvartal 1 år 2013, rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen två ej verkställda beslut
som avser särskilt boende.
En av de sökande hade behov av ett specifikt boende och plats fanns inte inom angiven tid.
Hon vistades på korttidsplats i avvaktan på ledig lägenhet. Beslutet verkställdes 2013-03-12.
Han erbjuds lägenhet 2012-12-13, lägenheten blev inflyttningsklar i slutet på januari och sedan valde de att flytta in 2013-02-02. Beslutet verkställdes 2013-02-02.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg 2013-04-17, Redovisning av ej
verkställda beslut kvartal 1, 2013 (inklusive individrapporter).
______________________________________________________ .

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 74

SN 2013/0046-702

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker,
Restaurang Brygghuset i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Punkt 23 Aktiebolag, organisationsnummer 5568017569, Sundsörns Gård 1, 542 92 Mariestad servering av starköl vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker, året runt till allmänheten. Servering sker i restaurangen samt tillhörande uteservering med serveringstid klockan 11.00 -01.00.
Bakgrund

Punkt 23 Aktiebolag, organisationsnummer 556801-7569, har hos socialnämnden ansökt om
tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker i Restaurang Brygghuset, Sundsörns Gård 1 i Mariestad. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten med serveringstid kl 11.00–01.00
Restaurang Brygghuset kommer att bedriva café och matservering av lunch och a la carte
som tidigare. Öppettiderna är kl 09.00 – 22.00 under främst sommarmånaderna. Vissa kvällar kommer det att vara öppet till kl 01.00. En meny med varierat matutbud, förrätt, huvudrätt och efterrätt har presenterats. Sökanden Johan Abrahamsson har genomgått folkhälsoinstitutets kunskapsprov med betyget godkänd. Därmed anses bolaget har godkända kunskaper i alkohollagen.
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Sökande och ansvarig Johan Abrahamsson har genomgått kurs i hantering och bestämmelser beträffande alkohollagen och servering till allmänheten. Han kan anses vara väl förtrogen med gällande regler och bestämmelser och uppfyller kraven för alkoholservering till allmänheten. Serveringsansvariga som anges i ansökan måste också anses
som väl förtrogna med gällande bestämmelser och regler i alkohollagen.
Från polismyndighetens sida föreligger ingen erinran eller anmärkning mot sökt tillstånd.
Miljö- och byggnadsnämnden, miljöinspektör: Bolaget är registrerat som livsmedelsanläggning sedan 2004.
Skatteverket: Bolaget är hos skatteverket registrerat till F-skatt från 2010-0301, som arbetsgivare från 2010-05-25 och till mervärdesskatt från 2010-03-10. Bolaget har anmält kassaregister och kontrollenhet.
Kronofogdemyndigheten: Ingen erinran.
Räddningstjänsten: Finns ingen erinran i rubricerat ärende under förutsättning att:
-

Justerandes signatur

Högsta personantal samtidigt ej överstiger 140 st.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 7

Socialnämnden
Sn § 74 (forts.)
______________________________________________________

-

Kontroll av brandredskap, utrymningsvägar samt brandtekniska installationer är utförda och dokumenterade.

Utredarens övervägande
Sökanden har uppvisat godkända kunskaper i alkohollagen. Sökanden har även presenterat
en godkänd varierad meny. Fastigheten där restaurangen är belägen ägs av sökanden. Samtliga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan och inget negativt har framkommit som diskvalificerar sökanden.
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson samt alkoholinspektör Annica Bringsved 2013-04-18, Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Restaurang Brygghuset, Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14
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Socialnämnden
Sn § 75

SN 2013/0099-702

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Mumma Mariestad
AB, Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Mumma Mariestad AB, Österlånggatan 23, 542 30
Mariestad, organisationsnummer 556928-6973 Mariestad servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker stadigvarande till allmänheten, året runt.
Servering sker i restaurang, uteservering på bakgården, samt i lagerutrymme i anslutning
till bakgården.
Serveringstid Inomhus i restaurang samt lagerutrymme i bakgården kl 11.00 – 01.00 alla
dagar. Serveringstid i uteserveringen på bakgården: Klockan 11.00 – 23.00 söndag till
torsdag, samt klockan 11.00 – 01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
2. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om serveringstid till kl 01.00 på uteserveringen söndag till torsdag.
Motiveringen till nämndens beslut är polismyndighetens yttrande i vilket det påtalas att
ur boende- trafik- och ordningssynpunkt bör uteservering inte pågå längre än till klockan 22.00 söndag till torsdag.
Leif Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mumma Mariestad AB i Mariestad, organisationsnummer 556928-6973, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, året runt till allmänheten i restaurangen, på
bakgårdens uteservering och i lagerutrymme i anslutning till bakgården. Den ansökta serveringstiden är kl 11.00 – 01.00.
Mumma är beläget i centrala Mariestad och serverar lunch och á la carté. Mumma kommer
att anordna kvällsaktiviteter, t.ex. trubadur och spelningar under perioden 31 maj till 31 augusti årligen på bakgården. Vid spelningar kommer man att ha en entréavgift. Entrén kommer att vara från porten på Österlånggatan. Vid dessa tillfällen kommer förordnade vakter
att se till att ordning och nykterhet sköts. Vid trubadurkvällar har man ingen entréavgift och
inga förordnade vakter. 18-årsgräns gäller vid samtliga kvällsaktiviteter. Totalt får 160 gäster
vistas i serveringslokalerna samtidigt.
Sökanden, Kerstin Svensson, 650226-5926 har genomgått folkhälsoinstitutets kunskapsprov
med betyget godkänt och bedöms således ha godkända kunskaper i alkohollagen.
Remissyttranden:
Kronofogdemyndigheten: Har inte inkommit med något yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 9

Socialnämnden
Sn § 75 (forts.)
______________________________________________________

Skatteverket: Bolaget är nystartat och har inkommit med skatte- och avgiftsanmälan till skatteverket och har begärt att få bli registrerade till F-skatt, som arbetsgivare från 2013-06-25
och till mervärdesskatt från 2013-05-15. Det finns inga kassaregister med tillhörande kontrollenhet anmälda till skatteverket. Aktieägaren Kerstin Svensson har inga restförda skatter
eller avgifter. När det gäller finansiering så framgår det inte i handlingarna hur finansiering
av hela köpet ska gå till.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, miljöinspektör: Ansökan från Mumma AB Mariestad om
tillstånd till alkoholservering föranleder följande erinran från Miljö- och byggnadsnämnden:
Uteservering bör inte pågå längre än till kl 22.00 söndag-torsdag.
Polismyndigheten: Från polisens sida föreligger ingen erinran eller anmärkning mot sökt
tillstånd. Ur boende- trafik- och ordningssynpunkt bör uteservering inte pågå längre än till
klockan 22.00 söndag till torsdag. Uteservering fredag, lördag och helgdagsaftnar bör inte
pågå längre än till klockan 01.00. Alkoholservering inomhus bör inte pågå längre än till
klockan 01.00. Ansvarig ska ha sådan tillsyn över området att alkohol inte kan överräckas till
berusade eller underåriga.
Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: Från räddningstjänstens synpunkt finns inget att erinra
mot rubricerad ansökan under förutsättning att: Uppställning av bord och stolar ej gör intrång på befintliga byggnaders utrymningsvägar. I övrigt inte brandskyddet håller lägre standard än vid tidigare tillsyner, detta gäller även släckutrustning samt utrymningssäkerhet.
Innehavare i övrigt vidtar de åtgärder som kan anses skäliga för att förhindra att bränder
och andra olyckor uppstår.
Utredarens övervägande
Sökanden uppfyller kraven i alkohollagens lämplighetsprövning, meny har inlämnats som
uppvisar ett varierat matutbud med förrätt, huvudrätt och efterrätt. Sökanden har även
uppvisat hyreskontrakt för lokalen och har godkända kunskaper i alkohollagen.
Utredaren har varit i kontakt med sökanden 2013-05-06 och påtalat att kassaregister med
tillhörande kontrollenhet ska anmälas till skatteverket. Sökanden ska, enligt uppgift till utredaren, anmäla detta till skatteverket samma dag (2013-05-06).
När det gäller finansieringen har sökanden 2013-05-06 inkommit med kompletterande
handlingar som styrker hela finansieringen av köpet.
Polismyndigheten påtalade i sitt yttrande om vikten att ur boende- trafik- och ordningssynpunkt så bör uteservering inte pågå längre än till klockan 22.00 söndag till torsdag. Även
miljö- och Byggnadsnämnden har påtalat att servering på uteservering inte bör pågå längre
än till kl 22.00 söndag-torsdag, med anledning av risken för störningar för närboende. Detta
ska beaktas i utredningen.
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 75 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott överlämnade ärendet till socialnämnden utan eget yttrande
Behandling på sammanträdet

Jan Hallström (FP) yrkar att:
1. Socialnämnden beslutar att bevilja Mumma Mariestad AB, Österlånggatan 23, 542 30
Mariestad, organisationsnummer 556928-6973 Mariestad servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker stadigvarande till allmänheten, året runt.
Servering sker i restaurang, uteservering på bakgården, samt i lagerutrymme i anslutning
till bakgården.
Serveringstid Inomhus i restaurang samt lagerutrymme i bakgården kl 11.00 – 01.00 alla
dagar. Serveringstid i uteserveringen på bakgården: Klockan 11.00 – 23.00 söndag till
torsdag, samt klockan 11.00 – 01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
2. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om serveringstid till kl 01.00 på uteserveringen söndag till torsdag.
Motiveringen till nämndens beslut är polismyndighetens samt miljö- och byggnadsnämndens yttrande i vilket det påtalas att ur boende- trafik- och ordningssynpunkt bör
uteservering inte pågå längre än till klockan 22.00 söndag till torsdag.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp Hallströms (FP) yrkande för beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson samt alkoholinspektör Annica Bringsved 2013-04-23, Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker,
Mumma Mariestad AB, Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 76

SN 2013/0116-750

Policy för socialt företagande i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till policy för
socialt företagande i Mariestads kommun.
2. Socialnämnden ger projektledarna Joakim Stier och Anders Bohman i uppdrag att
sammanställa en ansökan om ytterligare medel från EU för att stärka och utveckla insatser för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.
Bakgrund

Projekt ”Mötesplats MTG - från utanförskap till arbete och tillhörighet” har resulterat i att
tretton individer som tidigare levt i utanförskap har anställts. Ytterligare 60 personer har
rustats i sin väg tillbaka mot arbetsmarknaden genom social gemenskap, stöd av handledare,
coachning, utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Deltagarna har startat det sociala företaget, Trill In, ett företag som ska vara fristående offentlig verksamhet. Bildandemöte ägde rum 2012-01-24 vilket innebär att deltagare startat
en ekonomisk förening med ansvarig styrelse och stadga. Företaget har sitt säte i Mariestads
kommun men omfattar samtliga MTG-kommuner. Trill In ska uppfylla följande uppgifter:
-

Genom företagande integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Återinvestera vinster i den egna verksamheten eller liknande verksamhet.
Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal, eller på annat väl dokumenterat sätt

Erfarenheterna lokalt, nationellt och internationellt visar att socialt företagande är en väg att
ge människor som står långt från arbetsmarknaden en plattform där de kan verka upp till
100 procent av sin förmåga. Trill In är en start som behöver fortsatt stöd innan det helt kan
stå på egna ben samtidigt som samhället behöver liknande verksamhet för fler målgrupper.
För att stimulera denna utveckling ser individ- och familjeomsorgsförvaltningen ett behov
av ett tydligt kommunalt ställningstagande om synen på sociala företagande. Förvaltningen
ser även ett behov av att medel tillskapas för att arbeta vidare med att stödja det nya företaget samt att utveckla nya grenar. Detta kan underlättas genom en ansökan till EU om medel
och förvaltningen föreslår därför att socialnämnden ger projektledarna Anders Bohman och
Joakim Stier i uppdrag att ta fram ett förslag till en sådan ansökan.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 12

Socialnämnden
Sn § 76 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson samt projektledare Joakim Stier 2013-03-13.
Förslag till Policy för socialt företagande i Mariestads kommun 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Projektledare Joakim Stier
Projektledare Anders Bohman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 13

Socialnämnden
Sn § 77

SN 2013/0041-752

Information: Projekt Mötesplatsen MTG
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

ESF beviljade år 2010 medel till ett treårigt projekt - Mötesplatsen MTG. Projektet är nu
slutfört i sin grundform men har beviljats att få använda ej förbrukade medel. Detta innebär
att projektet fortsätter fram till den 31/10 2013. Under de kvarvarande månaderna ska projektets erfarenheter, kunskaper och stöd till det sociala företaget överföras till kommunens
befintliga organisation.
Under projekttiden har en extern utvärderare följt projektet, lämnat delrapporter och nu
kommit med en slutredovisning. Slutrapporten visar att projektet i stor utsträckning har
fungerat i enlighet med projektansökan. De som deltagit i projektet har i många fall på ett
påtagligt sätt förbättrat sin livssituation socialt, hälsomässigt och ekonomiskt. Starkt bidragande orsaker till detta är projektdeltagarnas egen drivkraft, motivation och arbetsinsatser,
projektets metodik samt projektledarnas engagemang och kompetens.
I redovisningen ingår en socioekonomisk analys som visar på att i princip alla är vinnare på
projektet. Det är utvärderarnas uppfattning att de som har deltagit i projektet inte skulle ha
kunnat få ett lika kvalitativt och relevant stöd av de samverkande myndigheterna i deras reguljära verksamheter som de har fått i projektet. De medverkande kommunerna uppmanas
därför att reflektera kring och ta tillvara projektets erfarenheter.
Socialnämnden beslutade 2013-04-09 att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna.
Projektledarna Joakim Stier samt Anders Bohman informerar om projektet på socialnämndens sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson
Projektledare Joakim Stier
Projektledare Anders Bohman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 78

SN 2013/0089-751

Verksamhetsberättelse 2012 och plan för 2013 för Barnahus
Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för år 2012 och plan för år
2013 för Barnahus Skaraborg.
Bakgrund

I november 2011 undertecknades ett avtal om ett gemensamt barnahus i Skaraborg. Skövde
utsågs till värdkommun och Barnahuset invigdes i augusti 2012.
Barnahuset är en samverkan mellan Skaraborgs femton kommuner, åklagarmyndigheten,
polismyndigheten, Västra Götalandsregionen genom barn och ungdomspsykiatriska mottagningen och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.
Samrådsgruppen består av totalt 17 personer från de olika myndigheterna och samråd sker
en gång i veckan. Under perioden har samordnarna haft konsultationer i 51 ärenden varav
två från Mariestad. De flesta ärenden rör misshandel och sexuella övergrepp. Verksamheten
år 2013 kommer bedrivas på samma sätt som under år 2012.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2013-04-22,
Verksamhetsberättelse Barnahus 2012.
Barnahus Skaraborg verksamhetsberättelse 2012 och plan för 2013
Protokollsutdrag från socialnämnden i Skövde 2013-03-21 § 28, Barnahus Skaraborg verksamhetsberättelse 2012 och plan för 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Enhetschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 15

Socialnämnden
Sn § 79

SN 2012/0212-702

Riktlinjer för serveringstillstånd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar upprättat förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd i Mariestads
kommun med justeringen att uteserveringar i centralorten får vara öppna som längst till
klockan 23.00 under söndag t.o.m. torsdag. Vidare justeras att uteservering i undantagsfall
kan beviljas till klockan 02.00 i centralorten, dock endast fredag och lördag samt dag före
helgdag.
Bakgrund

Socialnämnden gav 2012-08-28 individ- och familjeomsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska vara ett komplement till
lagstiftningen och ska finnas i alla kommuner. Mariestads kommun har hitintills inte haft
några riktlinjer.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-02-05 presenterades ett förslag till riktlinjer. Arbetsutskottet beslutade att godta förvaltningens förslag med ett antal smärre ändringar. Arbetsutskottet beslutade även att skicka förslaget på remiss till Polismyndigheten, Räddningstjänst samt Miljö- och byggnadsnämnden. Yttrande har inkommit från polismyndigheten
samt miljö- och byggnadsnämnden.
Polismyndigheten konstaterar att riktlinjerna följer alkohollagen (2010:1622) i dess paragrafer och text. Polismyndigheten har inget att erinra mot att socialnämnden fattar beslut i frågan gällande Riktlinjer för serveringstillstånd utifrån bifogad text.
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att följande delar bör förtydligas i dokumentet:
-

Definitionen av ”lagad eller på annat sätt tillredd mat”.

-

Definitionen av ”varierat utbud av maträtter”

Med hänvisning till synpunkterna ovan tillstyrker miljö- och byggnadsnämnden att riktlinjerna fastställs.
Det är Folkhälsoinstitutet som fastställer riktlinjer för vad som menas med ”varierat utbud
av maträtter”. Folkhälsoinstitutet har dock tagit tillbaka de riktlinjer som de tidigare hade
fastställt. De poängterar istället att ”Angående frågan om ett varierat matutbud vid ansökan om serveringstillstånd understryks betydelsen av att det är en helhetsbedömning som ska ligga till grund för bedömningen av ansökan vid varje enskilt tillfälle. Serveringsstället ska kunna servera flera rätter, men det finns
inget specificerat antal”. Andra aspekter att ta hänsyn till är bl.a. serveringslokalen, öppettider,
ekonomisk lämplighet och personalens kunskaper.
De två begrepp som miljö- och byggnadsförvaltningen anser bör förtydligas följer gällande
lagstiftning. Mot bakgrund av folkhälsoinstitutets förtydligande, och gällande lagstiftning,
har dokumentet inte reviderats/förtydligats med anledning av miljö- och byggnadsnämndens synpunkter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 79 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott överlämnade ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden antar upprättat förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd i Mariestads kommun med justeringen att uteserveringar i centralorten får
vara öppna som längst till klockan 23.00 under söndag t.o.m. torsdag. Vidare justeras att
uteservering i undantagsfall kan beviljas till klockan 02.00 i centralorten, dock endast fredag
och lördag samt dag före helgdag.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Förslag till riktlinjer för alkoholtillstånd i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson samt t.f. nämndsekreterare Ola Blomberg 2013-04-24, Riktlinjer för serveringstillstånd.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 33, Yttrande över förslag
på riktlinjer för serveringstillstånd.
Skrivelse från polismyndigheten 2013-03-06, yttrande över Riktlinjer för serveringstillstånd
för Mariestads kommun
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Informationsbrev nr 1 2013, Alkohol och tobak.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 80

SN 2012/0254-750

Fortsatt disponering av lokaler på Björkvägen 6 som boende för
ungdomar med behov av stöd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Björkvägen 6 även fortsättningsvis
får disponeras av individ- och familjeomsorgsförvaltningen som boende för barn och ungdomar med behov av stöd.
Socialnämnden konstaterar att detta bl.a. skulle underlätta för att skapa hemmaplanslösningar för ungdomar som idag är placerade på institution.
Bakgrund

Mariestads kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn, pojkar 16-18 år. När pojkarna
anländer till kommunen som asylsökande placeras de på boendet Luna. Flera av ungdomarna har i dagsläget bott alldeles för länge på Luna då det saknas bostäder och de är i akut behov av lägenhet.
Det finns även ett antal andra ungdomar som saknar möjlighet att bo kvar hemma men som
inte klarar ett helt självständigt boende utan är i behov av visst stöd. De får ingen bostad då
de saknar egen inkomst alternativt någon som kan gå i borgen. Några blir kvar alltför länge
på behandlingshem, UngBo eller i familjehem till en onödigt hög kostnad.
När Björkvägen blir tomt i maj skulle huset kunna användas som boende, huvudsakligen för
ungdomar, men eventuellt även som akutboende. Detta skulle underlätta genomströmningen av unga på väg ut i vuxenlivet. Huset skulle rymma 6-8 ungdomar beroende på deras behov. De exakta formerna för boendet bör utvecklas och förändras allt eftersom utifrån de
boendes behov.
Kostnader för boende för ensamkommande barn kan återsökas från Migrationsverket avseende varje individs del. Kostnaderna är därmed själfinansierande för den kategorin ungdomar. Vad gäller övriga ungdomar ska de själva eller deras föräldrar stå för hyreskostnaden.
Vid behov av personalstöd kan det tillgodoses genom boendestöd som är ett billigare alternativ än ovan nämnda alternativ.
Hyreskostnaden för Björkvägen 6 är idag 186 072 kr. Till detta kommer en del mindre omkostnader. 200 000 kr/år delat på 6 boenden ger en månatlig hyra på 2 777 kr/person vilket
är en mycket rimlig hyra för eget rum samt delat kök och vardagsrum. Blir det fler ungdomar så kan hyran sänkas ytterligare. Förvaltningens bedömning är att det inte behövs annat
än nya ytskikt i en del rum.
Individ- och familjeomsorgschefen föreslår att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen
att Björkvägen 6 även fortsättningsvis disponeras av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen som boende för ungdomar med behov av stöd.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 18

Socialnämnden
Sn § 80 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2013-04-22,
Boende för ungdomar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 19

Socialnämnden
Sn § 81

SN 2013/0104-701, SN 2013/0078-701, SN 2013/0052-70

Föreningsbidrag 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag till följande föreningar år 2013:
SESAM 10 000 kr
Adoptionscentrum 2 000 kr
Brottsofferjourernas riksförbund 47 000 kr.
Bakgrund

Socialnämnden har avsatt 200 tkr i budget 2013 för föreningsstöd. Dessa medel ska även
finansiera avtalet med Kvinnohuset/kvinnojouren Tranan om ett årligt grundbidrag på 4
kr/inv. (ca 94 928 kr). Återstår 105 072 kr att fördela.
Enligt riktlinjerna ska verksamheten ligga inom ramen för socialtjänstens verksamhetsområde samt vara målinriktad och bedrivas långsiktigt. Ansökan ska innehålla en tydlig plan som
beskriver syfte, målgrupp, tidsplan samt sökt belopp.
2013 har det inkommit tre ansökningar: SESAM (20 000 kr), Adoptionscentrum Skaraborg
(2 000 kr), Brottsofferjourernas riksförbund (3 kr/inv, totalt 71 196 kr). Föreningarna ansöker totalt om 93 196 kr. Samtliga föreningars verksamhet uppfyller socialnämndens kriterier
och vänder sig till grupper inom socialtjänstens ansvarsområde. Individ- och familjeomsorgschefen föreslår därför att socialnämnden beviljar SESAM 10 000 kr, Adoptionscentrum
2000 kr samt Brottsofferjourernas riksförbund 47 000 kr (ca 2 kr/inv.), totalt 69 000 kr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson, Föreningsbidrag 2013.
Riktlinjer vid ansökan om föreningsbidrag.
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Östra Skaraborg för år 2013.
Ansökan om föreningsbidrag 2013 från SESAM.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Socialnämnden
Snau § 81 (forts.)
______________________________________________________

Ansökan om föreningsbidrag 2013från Adoptionscentrum.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Ekonom Pia Möller
Brottsofferjouren Östra Skaraborg
SESAM
Adoptionscentrum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 21

Socialnämnden
Sn § 82

SN 2013/0115-750

Genomgång av Individ- och familjeomsorgens verksamhet 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen och överlämnar sammanställningen över individ- och
familjeomsorgens verksamhet till kommunchefen/kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att göra en genomgång
av individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet och ekonomi. Kommunchefen har delegerat uppdraget vidare till individ- och familjeomsorgschefen som har sammanställt ett
underlag.
IFO består av fyra enheter; Vuxenenheten, Barn och Ungdomsenheten, Psykosociala enheten och Enheten för LSS barn. förvaltningen har totalt 87,66 årsarbetare och en budget på
99 125 tkr (2013). I sammanställningen redovisas endast de större verksamhetsområdena.
Utöver dessa finns alkoholhandläggning, familjerådgivning, personligt ombud, social jour,
barnahus mm.
IFO kan beskrivas som en spegel av samhällets tillkortakommanden. I sammanställningen
redovisas enheternas volymförändringar under de senaste åren samt ekonomiska konsekvenser. Till detta kopplas ett socioekonomiskt perspektiv.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2012-04-22,
Genomgång av individ- och familjeomsorgens verksamhet 2013.
Genomgång av individ- och familjeomsorgens verksamhet 2013 upprättad av individ- och
familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2012-03-25.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 22

Socialnämnden
Sn § 83

SN2013/0092-750

Verksamhetsberättelse för familjerådgivningsverksamheten 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelsen för familjerådgivningsverksamheten år 2012.
Bakgrund

Familjerådgivning är en av socialtjänstens lagstadgade verksamheter. För att upprätthålla
tillgänglighet och kompetens köper Mariestads kommun tjänsten av familjerådgivningen i
Skövde kommun som även bedriver verksamhet för Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och
Gullspång.
Under år 2012 kom 58 nyregistrerade besökande från Mariestads kommun, vilket motsvarar
riksgenomsnittet. Familjerådgivningens huvuduppgifter är att:
-

Genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter, främst
i par- och familjerelationer.
Minska de negativa konsekvenserna av en separation och underlätta för ett gemensamt
föräldraansvar.
Erbjuda separerade möjlighet att genom samtal hitta samarbetsformer.
Förmedla kunskap i samlevnadsfrågor.
Hantera administrativa uppgifter.

Av rapporten framgår att de flesta par är av födda i Sverige, är mellan 30-49 år, gifta eller
sammanboende samt att ungefär hälften har hemmavarande barn. Inom gruppen med speciella problem är suicidtankar, psykisk sjukdom, arbetsrelaterade problem och missbruk de
mest förekommande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2013-04-22,
Verksamhetsberättelse familjerådgivningen 2012.
Verksamhetsberättelse för familjerådgivningsverksamheten 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 23

Socialnämnden
Sn § 83 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag från socialnämnden i Skövde 2013-03-21 § 29, Verksamhetsberättelse för
familjerådgivningsverksamheten 2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 24

Socialnämnden
Sn § 84

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Regionförbundet Södra Småland

Inbjudan till konferensen ”Vikten av ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar den 18 september 2013 i Göteborg
______________________________________________________

Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl.

Inbjudan till ”En dag om mångfaldsfrågor och nyanländas etablering” den 10 juni 2013 i
Göteborg.
______________________________________________________

Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl.

Inbjudan till konferensen ”Föräldrastödsprogram – spelar det någon roll vad man väljer”
den 29 maj 2013 i Göteborg.
______________________________________________________

Kommunakuten

Inbjudan till konferensen ”Kan äldreomsorgen förbättras genom bättre upphandlingar och
avtal?” den 3 september 2013 i Stockholm.
______________________________________________________

Västbus, Skaraborgs kommunalförbund m.fl.

Inbjudan till regional konferens ”Barn i samhällsvård, om skolgång och hälsa för barn i
samhällsvård” den 27 maj 2013 i Göteborg.
______________________________________________________

Rotary International

Inbjudan till konferens om yrkesmentorer för invandrade akademiker ”Det civila samhällets
roll för en kortare väg till arbete” den 11 april 2013 i Göteborg.
______________________________________________________

Tylösandsveckan

Inbjudan till konferensen ”Mer empati och mindre hightech inom vård och omsorg” den 14
maj 2013 i Halmstad.
Inbjudan till konferensen ”Biståndsbedömning i äldreomsorgen – Nyckeln till god ekonomi
och god kvalitet i kommunernas äldreomsorg” den 14 maj 2013 i Halmstad.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 25

Socialnämnden
Sn § 84 (forts.)
______________________________________________________

Ungdomsstyrelsen m.fl.

Inbjudan till konferenserna ”Unga med funktionshinder” samt ”Samverkan mellan det offentliga och det civila samhället” den 29 maj 2013 i Jönköping.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-14

Sida 26

Socialnämnden
Sn § 85

Redovisning av delegationsbeslut 1april -30 april 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nr 4/2013
Delegationsbeslut

Ärende

Delegationslista för individ- och
familjeomsorgen
Delegationslista för LSS

Beslut för tiden fr.o.m.
2013-04-01 t.o.m. 2013-04-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2013-04-01 t.o.m. 2013-04-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2013-04-01 t.o.m. 2013-04-30
Beslut för tiden fr.o.m. 2013-0101 t.o.m. 2013-04-31

Delegationslista för äldre- och
handikappomsorgen
Delegationsbeslut, anställningsavtal, individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Delegationsbeslut, anställningsavtal, vård- och omsorgsförvaltningen
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 2 april 2013
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 16 april 2013

Dnr

Beslut för tiden fr.o.m. 2013-0101 t.o.m. 2013-04-31

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-14

Anslagsdatum

2013-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Individ och familjeomsorgsförvaltningen och vård och omsorgsförvalt-

Anslag tas ner

2013-06-07

ningens arkiv
Underskrift

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

