Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdag den 19 september 2017 kl 08:30-12:05

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
Leif Johansson (S), ledamot
Eivor Hallén (S), ledamot
Fred Bruns (S), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Lillemor Ågren (S), tjänstgörande ersättare
Inger Dernroth (C), tjänstgörande ersättare, ej § 96
Gunilla Strindevall (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Inger Farken (MP), ersättare
Jeanette Andersson, Skaraborgs Kommunalförbund § 85
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 83-98

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-09-19

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-19

Anslagsdatum

2017-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-10-18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 83

Dnr 2017/00013

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund

Beslut för tiden 2017-06-01 t.o.m. 2017-08-31 för individ- och familjeomsorg,
LSS, äldre- och handikappomsorg och bostadsanpassning anmäls.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 7, 13 och 27 juni samt den 1
augusti anmäls.
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av
alkoholdrycker, året runt, Carizma i Mariestad AB, anmäls. Dnr: 31-2017-36
Beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap den 24 juni, Mariestads Finska Förening,
anmäls. Dnr: 05-2017-111
Beslut om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker den 25-26 augusti,
Mariestads BOIS Hockey, anmäls. Dnr: 32-2017-109
Beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap den 26-27 augusti, Tidavads IF, anmäls.
Dnr: 05-2017-128
Beslut om att servera alkoholdrycker till slutet sällskap den 19 augusti, Nya
Hamnkrogen Laxhall, anmäls. Dnr: 31-2017-127
Beslut om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker, den 1-2 september,
Mariestads Musikteater/Mamut, anmäls. Dnr: 32-2017-129

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 84

Dnr 2017/00012

Handlingar att anmäla

Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
Bakgrund

Svar på remiss angående förslag till Överenskommelse och gemensam riktlinje
för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan
kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
(SN 2017/108)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sektorerna/verksamheterna väljer
ut viktiga mått ur KKiK-rapporten och upprättar en handlingsplan med
åtgärdslista för att åtgärda de brister som tydliggjorts i rapporten. Handlingsplan
med åtgärdslista ska presenteras för berörd nämnd och för kommunstyrelsen.
(SN 2017/111)
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag om nytt äldreboende
enligt Tubberödsmodellen.
(SN 2017/44)
Kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens upprättade förslag till
ramtilldelning för år 2018 för Mariestads kommuns nämnder inklusive
flerårsplan för åren 2019-2020 samt majoritetens upprättade förslag till
investeringsbudget för år 2018 med plan för åren 2019-2020.
(SN 2017/55)
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kr, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet och godkänna i
ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
(SN 2017/118)
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy för
Mariestads kommun och ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner och
riktlinjer för att uppnå policyns syfte och mål.
(SN 2017/117)
Folkhälsostrategi för socialnämnden, delår jan-aug 2017
(SN 2017/148)
Miljömål för socialnämnden, delår jan-aug 2017
(SN 2017/149)
Tillgänglighet för socialnämnden, delår jan-aug 2017
(SN 2017/150)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 84 (forts.)

Kommittédirektiv nr 2017:39, Översyn av socialtjänstlagen
Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs ansökan om utdömande av
särskild avgift
(SN 2017/102)
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet om tillsyn av ej verkställt
beslut, kontaktfamilj
(SN 2017/83)
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet om tillsyn av ej verkställt
beslut, kontaktfamilj
(SN 2017/84)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 85

Dnr 2017/00014

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Information om Nära vård Norra Skaraborg

Jeanette Andersson, utvecklingsledare och projektledare, på Skaraborgs
Kommunalförbund informerar om projektet Nära vård Norra Skaraborg.
Tidigare benämndes projektet Närsjukvårdscentrum Norra Skaraborg.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 86

Dnr 2017/00003

Prognos 3 år 2017 avseende socialnämndens
verksamheter

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 3 avseende augusti
månad år 2017.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att komma med förslag på
åtgärder att nå budget i balans.
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 3 per augusti månad, år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Total visar prognos 3 per augusti månad, år 2017, ett underskott på-3 950 tkr.
De centrala verksamheterna visar ett överskott på 50 tkr. IFO visar ett
underskott på 7 350 tkr. Biståndsenheten visar ett överskott på 150 tkr. Vårdoch omsorgsavdelningen visar ett överskott på 3 200 tkr. Försörjningsstödet
visar ingen avvikelse.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 86 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson samt
ekonom Pia Möller
Dokument: Prognos 3, augusti 2017, överskikt baserad på uppgifter tillgängliga
2017-08-30
Dokument: Månadsavstämning augusti 2017, 2017-08-30
Dokument: Investeringsprognos, 2017-08-30.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 87

Dnr 2016/00235

Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2017
(kontrollperiod 3)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens
internkontrollplan 2017 för kontrollperiod 3.
Bakgrund

För att ha kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och
kontrolleras i en internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller punkter
som är kommunövergripande och beslutade av kommunstyrelsen samt
internkontrollpunkter som är riktade mot socialnämndens verksamhet.
Denna fastställs årligen av nämnden. Socialnämndens internkontrollplan 2017
antogs av socialnämnden den 21 februari 2017 (Sn § 16/2017).
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen vid de fyra ekonomiska
prognostillfällena under året. Kontrollperiod 3 omfattar tidsperioden 170101170831.
Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och
vem som är ansvarig för kontrollen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg
Dokument: Internkontrollplan 2017 upprättat av ekonom Annica Olsson,
2017-08-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 87 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 88

Dnr 2017/00004

Redovisning av socialnämndens mål 2017 (kontrollperiod 3)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens mål
2017 för kontrollperiod 3, delår.
Bakgrund

Det är varje nämnds uppgift att ta fram nämndmål som stödjer Vision 2030.
”Hur kan vi i vår nämnd bidra med så mycket som möjligt till aktuella
fokusområden?”. Utifrån detta formulerar nämnden mål som stödjer visionen
via ett eller flera fokusområden. Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Målen
följs upp vid varje prognostillfälle för utvärdering av måluppfyllelse.
Socialnämndens mål för 2017 är:
1. Öka antalet digitala tjänster inom socialnämndens verksamheter.
2. Integrationsarbete, personer som går ur arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag och inte fått arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller studerar ska erbjudas sysselsättning.
3. Öka förebyggande arbete kring barn och unga som främjar ungdomars
fysiska och psykiska hälsa och positiva utveckling samt motverka
utvecklingen av ett normbrytande beteende.
4. Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer.
5. Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.
Vissa av målen har etappmål under 2017. Mål nr 3 sker i samverkan med
utbildningsnämnden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-07-04
Dokument: Målprognos 3, delår, socialnämndens mål 2017
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 88 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 89

Dnr 2017/00005

Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens
verksamheter 2017 (kontrollperiod 3)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av sjukfrånvaron i
socialnämndens verksamheter 2017 för kontrollperiod 3.
Bakgrund

Under perioden april 2017 till juni 2017 har sjukfrånvaron inom sektor stöd och
omsorg minskat i omfattning för i stort sätt alla enheter. Detta ligger i linje med
hur sjukfrånvaro vanligtvis fördelas över kalenderåret. Efter en mild vinter med
mycket virusinfektioner har en synbart friskare vår och försommar följt. Under
juni inleder också flera verksamheter sina semesterperioder vilket vanligen har
positiv inverkan på sjuktal.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2017-08-24
Dokument: Sjuktal från april 2017 t.o.m. juni 2017 upprättat av personalkonsult
Anna Brink

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Personalkonsult Anna Brink

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 90

Dnr 2017/00121

Lagen om valfrihetssystem, LOV - Ansökan från
Anhörigvård Sverige AB

Beslut

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Anhörigvård Sverige AB med
organisationsnummer 559091-6465 som utförare av eget val inom hemtjänst
och delegerad hemsjukvård inom Mariestads kommun med följande
motivering;


Anhörigvård Sverige ABs ansökan uppfyller inte Mariestad kommuns
förfrågningsunderlag på följande kapitel, 4 Krav på tjänstens utförande.



Att Anhörigvård Sverige AB enligt förfrågningsunderlaget 5.3.9
Skyldighet att anta uppdrag inte avser att erbjuda sina tjänster enligt
Mariestad kommuns upphandling enligt LOV.

Bakgrund

LOV betyder lagen om valfrihetssystem. Lagen trädde i kraft 1 januari, 2009
och är ett frivilligt verktyg för kommuner som vill konkurrensutsätta den egna
regin inom socialtjänsten. Detta innebär att makten flyttas från politikerna till
medborgarna, att efter beviljats bistånd från biståndsbedömarna, får brukaren
själv välja vem som ska utföra insatserna.
Kommunen har fortfarande huvudansvaret för hela kedjan, utredning – beslut
– verkställighet – dokumentation – uppföljning och kvalitetssäkring.
Detta förutsätter ett avtal mellan kommunen och den alternativa utföraren.
Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation (förfrågningsunderlaget) måste
finnas på den nationella databasen för att kommunen ska kunna säga att man
har ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen.
Den 24 mars inkom ansökan från Anhörigvård Sverige AB om att bli utförare i
Mariestads kommun, inom eget val inom hemtjänst och delegerade
hemsjukvård. Ansökan granskades och med önskemål om kompletterade
uppgifter så återsände företaget delvis besvarande på dessa, vid två tillfällen.
Den 13 juni besöktes sektor Stöd och omsorg av VD Palle Lindkvist och RoseMarie Pflug kommunikatör. Palle Lindkvist förtydligade i en diskussion hur de
avser bedriva Anhörigvård Sverige AB verksamhet vilket inte framkommit i
ansökan. Verksamhetsplanen i ansökan saknades som bilaga.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 90 (forts.)
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-07-03
Dokument: Underlag för beslut – Granskning av ansökan från Anhörigvård
Sverige AB, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 2017-06-16.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 91

Dnr 2017/00009

Inspektion - Arbetsmiljön för första linjens chefer

Beslut

Socialnämnden beslutar att skicka upprättat svar till Arbetsmiljöverket.
Bakgrund

Under 2015-2017 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats med
inspektioner av arbetssituationen för första linjens chefer inom vård och
omsorg. Vid tillsynen i Mariestads kommun som genomfördes 22 och 24
februari 2017 har det genomförts samtal med enhetschefer för särskilt boende,
hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård och LSS verksamhet. Det har även
förts samtal med sektorchef, avdelningschef för vård och omsorg, ordförande
och vice ordförande i socialnämnden samt huvudskyddsombud.
Vid den uppföljande inspektionen den 15 juni 2017 konstaterade
Arbetsmiljöverket att det kvarstår en brist i form av avsaknad av skriftlig rutin
som säkerställer att man regelbundet stämmer av behovet av prioriteringar
bland de arbetsuppgifter som enhetscheferna har. En skriftlig rutin är
upprättad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2017-08-14
Dokument: Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, 2017-06-27
Dokument: Svar till Arbetsmiljöverket avseende inspektion av första linjens
chefer inom vård och omsorg i Mariestads kommun, 2017-08-14
Dokument: Rutin förebyggande arbetsmiljöarbete, 2017-08-14

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 92

Dnr 2017/00139

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, R & M
Borg Restaurangaktiebolag

Beslut

Bevilja R&M Restaurangaktiebolag, organisationsnummer 556872-4073, c/o
Borg, Bästemansvägen 10, 540 66 Sjötorp, tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i Restaurang Trattoria Castello, Kungsgatan 12, 542 30
Mariestad.
Tillståndet avser servering inomhus till allmänheten året runt med serveringstid
kl 11.00-01.00.
Bakgrund

R&M Restaurangaktiebolag, organisationsnummer 556872-4073, c/o Borg,
Bästemansvägen 10, 540 66 Sjötorp har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker i Restaurang Trattoria Castello på Kungsgatan
12 i Mariestad.
Ansökan avser servering till allmänheten året runt med serveringstider kl 11.00
– 01.00.
Uteservering är inte aktuell förrän 2018.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-08-21
Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-08-17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 92 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
R & M Restaurangaktiebolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 93

Dnr 2017/00140

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Warina
Restaurant & Bar AB, Mariestad

Beslut

Bevilja Warina Restaurangt & Bar AB, organisationsnummer 559038-6891,
Kungsgatan 8, Mariestad tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i
Restaurang Kingfisher, Kungsgatan 8 i Mariestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten året runt med serveringstid;
Inomhus: Kl 11.00-01.00, alla dagar.
Serveringstid på uteserveringen; Söndag-torsdag kl 11.00-23.00, fredag-lördag
kl 11.00-23.00.
Bakgrund

Warina Restaurangt & Bar AB, organisationsnummer 559038-6891, Kungsgatan
8, Mariestad, har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i Restaurang Kingfisher, Kungsgatan 8 i Mariestad.
Ansökan avser servering till allmänheten året runt med serveringstid;
Inomhus: Kl 11.00-01.00, alla dagar.
Serveringstid på uteserveringen; Söndag-torsdag kl 11.00-23.00, fredag-lördag
kl 11.00-23.00.
Sökanden driver idag Restaurang Kingfisher som enskild firma. Nuvarande
ansökan avser byte av företagsform till aktiebolag. Ny ansökan ska då göras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-08-21
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 93 (forts.)

Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-08-15

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
Warina Restaurang & Bar AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 94

Dnr 2017/00122

Socialnämndens sammanträdestider för år 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider för socialnämndens och
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden år 2018 enligt
nämndsekreterarens förslag.
Bakgrund

Nämndsekreteraren har lämnat följande förslag till datum och tider för
socialnämndens och arbetsutskottens sammanträden för år 2018:
Socialnämnden
Tisdagar kl. 08:30 i Hovden, Stadshuset
30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
25 september
23 oktober
20 november
18 december
Socialnämndens arbetsutskott
Tisdagar kl. 08:30 i Hovden, Stadshuset
Tisdagar kl. 08:30 i Oranga rummet, Lotsen, individärenden ( i )
Januari:
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Juni:

9 ( i ), 16 och 23 ( i )
6 ( i ), 13 och 20 ( i )
6 ( i ), 13 och 20 ( i )
3 ( i ), 10 och 17 ( i )
2 ( i ), 8, 15 ( i ) och 29 ( i )
5, 12 ( i ) och 26 ( i )

September:
Oktober:
November:
December:

4 ( i ), 11 och 18 ( i )
2 ( i ), 9, 16 ( i ) och 30 ( i )
6, 13 ( i ) och 27 ( i )
4 och 11 ( i )

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 94 (forts.)
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2017-06-30

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrativ handläggare Anneli Bergqvist Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 95

Dnr 2017/00074

Ansökan om bidrag för information, stöd och aktiviteter
under 2017 - Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg

Beslut

Socialnämnden beslutar att avslå verksamhetsbidrag till Autism- och
Aspergerföreningen Skaraborg då föreningen inte inkommit med
kompletterande handlingar.
Bakgrund

Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 2 maj 2017 att återremittera
ärendet för komplettering av erforderliga handlingar.
Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg är en av 24 föreningar i den
rikstäckande organisationen Autism- och Aspergerförbundet. Föreningens syfte
är att sprida kunskap kring funktionsnedsättningarna Autism och Asperger
syndrom. Föreningen vill vara med och skapa förutsättningar för personer med
funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd att leva ett liv med full
delaktighet i samhället.
Föreningen är öppen för personer med funktionsnedsättning inom autism,
anhöriga, personal och andra intresserade.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-08-21
Ansökan från Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg om kommunalt
bidrag för 2017 tillsammans med verksamhetsplan för 2017.
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 96

Dnr 2017/00100

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 - Brottsofferjouren
Norra Skaraborg

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren Norra Skaraborg ett
verksamhetsbidrag om två kronor per invånare.
På grund av jäv deltar inte Inger Dernroth (C) i handläggningen i detta ärende.
Bakgrund

Enligt socialtjänstlagens 5 kap. 11 § så hör det till socialnämndens uppgifter att
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp.
Mariestads kommun har genom att ge verksamhetsbidrag till brottsofferjouren
kompletterat socialnämndens arbete med att verka för att ge stöd till brottsoffer
och dess närstående.
Brottsofferjouren Norra Skaraborg bildades mars 2015 och har under
verksamhetsåret 2016 erhållit ett verksamhetsbidrag från socialnämnden i
Mariestads kommun om två kronor per invånare. Nu har föreningen inkommit
med en ny ansökan inför verksamhetsåret 2017 och de ansöker om två kronor
per invånare.
Brottsofferjouren Norra Skaraborg verkar inom den norra länsdelen, Töreboda,
Gullspång och Mariestad. Dessa tre kommuner har också i övrig verksamhet ett
välutbyggt samarbete.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-08-22
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016, inkommen 2017-05-11
tillsammans med protokoll från föreningens årsmöte, verksamhetsberättelse
och resultaträkning för 2016
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 96 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Brottsofferjouren i Norra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 97

Dnr 2017/00068

Ansökan om föreningsbidrag 2017 - Neuroförbundet i
Skövde

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Neuroförbundet i
Skövde med 4 900 kr för 2017.
Bakgrund

Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 2 maj 2017 att återremittera
ärendet för komplettering av erforderliga handlingar.
Föreningen Neuroförbundet i Skövde är en lokalförening, ansluten till den
riksomfattande intresseorganisationen Neuroförbundet, tidigare Neurologiskt
handikappades riksförbund, NHR. Organisationen har ett 90-tal länsförbund
och lokalföreningar med ca 13 500 medlemmar i Sverige. I lokalföreningen
Skövde ingår 49 medlemmar från Mariestads kommun, vilket är en ökning med
fem medlemmar från föregående år.
Föreningens vision är ”Ett samhälle där människor med neurologisa diagnoser
har samma möjligheter och rättigheter som alla andra”.
Föreningen arbetar för att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos
genom att ge stöd till medlemmar, bidra till forskning samt vara
opinionsbildande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-08-21
Ansökan från Neuroförbundet i Skövde om aktivitetsbidrag för 2017
tillsammans med verksamhetsberättelse för 2016, verksamhetsplan för 2017
och ekonomisk redovisning för 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 97 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Neuroförbundet i Skövde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Socialnämnden
Sn § 98

Dnr 2017/00143

Förändringsarbete avseende Kolarebackens och Myrans
särskilda boenden

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att Kolarebackens särskilda boende övergår till
korttidsboende.
2. Socialnämnden beslutar att Myran korttidsboende övergår till
permanent boende.
3. Socialnämnden beslutar att inleda förändringsarbetet omgående.
Bakgrund

Mariestads kommun har beslutat att bygga ett nytt särskilt boende, Kvarteret
Alen, som beräknas stå klart september 2018. Det nya särskilda boendet
kommer innehålla 48 nya lägenheter vilket kommer tillgodose Mariestads
kommuns behov av särskilda boendeplatser.
Vård och omsorgsavdelningen bedriver korttidsplatser på Myrans och
Fredslunds särskilda boenden. Det finns 13 platser på Myran fördelat på nio
rum och åtta platser på Fredslund fördelat på fem rum. Det innebär att
Mariestads kommun använder sig av dubbelrum.
I samband med utökningen av särskilda boendeplatser finns anledning att titta
över på vilket sätt man utnyttjar befintliga lokaler för att uppnå bäst tänkbara
verksamhet utan att öka kostnaderna. Målet med förändringen är att ha
korttidsverksamhetens samlad på ett ställe samt tillämpa enkelrum.
Enkelrum skapar förutsättningar för en personcentrerad vård där personal kan
arbeta i team direkt hos brukaren/patienten.
I enkelrum kan personer få vård och omsorg samtidigt som samtal med
personalen kan ske ostört vilket stärker integritet och ökar känslan av trygghet.
Förutom högre integritet och avskildhet för brukaren/patienten är enkelrum en
viktigt åtgärden för att:


minska vårdrelaterade infektioner



minska antalet läkemedelsförväxlingar



ge närstående möjlighet att vara delaktiga och närvara under vistelsen

Enkelrum ger en enklare planering och gör att antalet förflyttningar så som
omfördelning av platser pga. kön. Personer med korttidsbeslut har ofta ett stort
vårdbehov som vid exempelvis vård i livets slut då det är av stor vikt att få
vistas enskilt med närstående intill. För att blir beviljad en korttidsplats krävs
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-19

Sn § 98 (forts.)

Vård och omsorg ska utformas individuellt och vara personcentrerad,
flerbäddsrum göra att personal lättare tillämpar standardiserade arbetssätt.
På Kolarebackens särskilda boende finns det 20 lägenheter/platser som idag
erbjuds som permanent boende. Detta särskilda boende kan utgöra Mariestads
kommuns korttidsverksamhet från september 2018 och genom förändringen
kan kommunen tillhandahålla enkelrum som regel. Vid högt tryck på
korttidsplatserna är rummen på Kolarebacken tillräckligt stora för att använda
som dubbelrum och på så sätt undvika betalningsansvar till slutenvården.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-08-28

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

