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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 1

Socialnämnden
Sn § 98

Fastställande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Ärende 14, 15, 16 utgår och ersätts av ärendet; Entledigande av ledamöter samt nyval av ledamöter
och val av ordförande och vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott.
Ärende 10 Permanent alkoholtillstånd, Karlsholme utgår och ersätts av Avslag gällande utökat tillstånd till allmänheten samt administrativ åtgärd gällande Karlsholme.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 2

Socialnämnden
Sn § 99

SN 2012/0178-700

Inför ansökan om medel ur EU:s sektorsprogram, IFO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga fram följande förslag till projekt till ksau:


Samverkan mellan skola och IFO (Samverkan BUN/IFO)



Hemmasittare (elever som inte går i skolan (Samverkan BUN/IFO)



Ungdomsarbetslöshet (Samverkan BUN/IFO/Kultur)



Samordnare av multiprofessionella team i socialtjänstens öppenvårdsarbete



Öppenvårdsbehandling för unga missbrukare

Bakgrund

Sektorsprogrammen är EU:s verktyg för att styra och utveckla Europa inom olika områden,
såsom utbildning, miljö, energi och sysselsättning. Genom deltagande i dessa program får
regionen/kommunen som projektpartner tillgång till bredare kompetens, nya infallsvinklar
till utmaningar och lösningar samt ett bredare och mer europeiskt kontaktnät.
Det finns en uppsjö av sektorsprogram. West Swedens projektutveckling ska under hösten
hjälpa Mariestads kommun att hitta rätt program i det stora utbudet och att matcha de projekt som Mariestad vill genomföra mot lämplig EU-finansiering.
Som en start i processen har varje nämnd i uppdrag att ta fram ett antal förslag till angelägna
projekt. Ksau kommer sedan att utifrån dessa förslag prioritera vilka man ska gå vidare med
genom en ansökan om sektorsstöd.
I samarbete med BUN har förvaltningen tagit fram några idéer till projekt som vi föreslår
att socialnämnden lägger som förslag till ksau.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2012-06-01
Tjänsteskrivelse för beskrivning av prioriterade inriktningar till WEPA;
- Förebygga arbetslöshet
- Hemmasittare, dvs. barn och ungdomar som stannar hemma från skolan
- Samordnare av multiprofessionella team i socialtjänstens öppenvårdsarbete
- Öppenvårdsbehandling för unga missbrukare
- Samverkan mellan skola, individ- och familjeomsorg och Regionens hälso- och
sjukvårdsinsatser
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 100

SN 2012/0180-700

Inför ansökan om medel ur EU:s fonder och program, VoO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga fram följande förslag till projekt till ksau:


En aktiv och meningsfull tillvaro/vardag för äldre både i och utanför
kommunal verksamhet



Sysselsättning/utbildning för personer som tillhör personkretsen inom
LSS



Boende för yngre dementa, män och kvinnor.

Bakgrund

Sektorsprogrammen är EU:s verktyg för att styra och utveckla Europa inom olika områden,
såsom utbildning, miljö, energi och sysselsättning. Genom deltagande i dessa program får
regionen/kommunen som projektpartner tillgång till bredare kompetens, nya infallsvinklar
till utmaningar och lösningar samt ett bredare och mer europeiskt kontaktnät.
Under hösten 2012 startar Mariestads kommuns arbete med WEPA, som utgår ifrån kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Genom WEPA- modellen
kommer Mariestads kommun att få hjälp att skapa konkreta EU-projekt för att få medel att
utveckla olika verksamheter.
Som en start i processen har varje nämnd i uppdrag att ta fram ett antal förslag till angelägna
projekt. KSAU kommer sedan utifrån dessa förslag prioritera vilka man ska gå vidare med
genom en ansökan om stöd.
Underlag för beslut

Skrivelse inkommen av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius; 2012-06-04
Tjänsteskrivelserna för beskrivning av prioriterade inriktningar till WEPA;
- En aktiv och meningsfull tillvaro/vardag för äldre både i och utanför kommunal
verksamhet
- Sysselsättning/utbildning för personer som tillhör personkretsen inom LSS
- Boende för yngre dementa, män och kvinnor
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius
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Socialnämnden
Sn § 101

SN 2011/0094-700

Delrapport, Socialnämndens mål 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Den 13 december 2010 beslutade kommunfullmäktige om en ny målstyrningsmodell, Vision 2030. Visionen ska ange i vilken inriktning och motivation arbetet i
kommunen har. Det ska leda till att ge inspiration till nya utmaningar, vara ledstjärna i det dagliga arbetet, påverka beslut och beteende och uttrycka framtidstro.
Visionen ska innehålla fokusområden som omfatta minst tre år och som beslutas
av kommunstyrelsen. I sin tur ska varje nämnd årligen ta fram fler mål utifrån dessa fokusområden för att beskriva hur just de styr mot visionen.
Målen ska vara SMARTA: specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidssatta.
Under 2012 angav socialnämnden 5 mål varav Vård och Omsorgsförvaltningen
omfattas av 3 av dessa och som socialnämnden halvårsvis nu får en lägesbild utav.
Underlag för beslut

Skrivelse inkommen av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius; 2012-06-04
Uppföljning nämndsmål prognos 2; Mål 2, 4, 5
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius
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Socialnämnden
Sn § 102

SN 2012/0179-730

Redovisning av klagomål 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Vård och Omsorgsförvaltningen redovisar årligen de inkomna klagomålen. Det har inkommit 15 klagomål på särskilt boende/korttidsboende, två klagomål på servicebostad och 11
klagomål inom hemvård.
Klagomålen har hanterats och åtgärdats och i de flesta fall har den klagande blivit nöjd. Det
finns dock ett par ärende där man inte kommit fram till en lösning som de inblandade är
nöjda med.
Det har inkommit en anmälan om fel och brister.
Underlag för beslut

Redovisning av klagomål inom vård och omsorg år 2011
Redovisning av fel och brister inom vård och omsorg 2011
Skrivelse inkommen av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg; 2012-06-05
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef IFO Lotta Hjoberg
Kvalitetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 103

SN 2012/0181-700

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge vård- och omsorgsförvaltningen och individ- och
familjeomsorgsförvaltningen i uppdrag att påbörja implementering av den nya
strukturen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Bakgrund

Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Det fanns ett behov av
att arbeta om befintliga föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem både till innehåll
och struktur på grund av förändringar i lagstiftningen, dels fanns ett behov av att uppnå ett
bredare, mer ändamålsenligt och verksamhetsanpassat systematiskt kvalitetsarbete.
En gemensam föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar såväl socialtjänst och verksamhet enligt LSS som hälso- och
sjukvård skapar bättre förutsättningar för ett sammanhållet ledningssystem för de verksamheter som bedriver både hälso- och sjukvård och socialtjänst eller verksamhet enligt
LSS.
De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete
ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst
eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Under våren 2012 har Skaraborgs kommunalförbud tillsammans med flertal kommuner från
Skaraborg (MAS;ar och utvecklare) tillsammans arbetat utifrån de nya föreskrifterna för att
ta fram en sammanhållen bild av SOSFS 2011:9 för att på det sättet ta fram en struktur och
metod för att arbeta enligt kvalitetssäkringssystemet. Socialstyrelsen kommer efter att de har
delgivits kommunernas beslut 15 september om att implementera ledningssystemet SOSFS
2011:9 att påbörja en modell för prestationsersättning vid införandet.
Underlag för beslut

Meddelandeblad från Socialstyrelsen Nr 11/2011
Skrivelse inkommen av kvalitetsutvecklare Katrin Jedselius: 2012-06-04
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Kvalitetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 104

SN 2012/0182-702

Permanent alkoholtillstånd till allmänheten, Kaffestugan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar meddela permanent alkoholtillstånd för servering till allmänheten
för ägarbytet på Kaffestugan, organisationsnummer 556730-6740 i enlighet med 8 kap 2 §
Alkohollagen (2010:1622)
Marcus Eklund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Bakgrund

R & M Borg AB driver idag Aqva hotell i Mariestad. R & M Borg AB avser att ta över Kaffestugan och ansöker därmed om alkoholtillstånd. Serveringen avses mellan kl 11:00-01:00
och ansökan avser drycker såsom starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten.
Kaffestugan ligger i Sjötorp vid gästhamnen och inrymmer inomhus servering och uteservering. Max antal personer inomhus är 48 personer. Serveringsstället uppfyller kraven på fullgott kök. Menyn är tillfredställande.
Polismyndigheten har inget att invända mot ansökt tillstånd. Skatteverket har inget att invända mot ansökt tillstånd.
Sökanden har enligt alkoholhandläggaren en gedigen kunskap om alkohollagstiftningen och
dess regler. Det finns ingen tidigare anmärkning eller något som misskrediterar sökanden
för att inneha alkoholtillstånd till allmänheten. Förvaltningen menar att sökande uppfyller
kraven i alkohollagstiftningen.
Behandling på sammanträdet

Marcus Eklund (S) yrkar på avslag på ansökan.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut om bifall för ansökan om
permanent alkoholtillstånd.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt Björn Fagerlunds (M) tillstyrkande av förvaltningens förslag vilket
är att socialnämnden beslutar att bifalla ansökan om permanent alkoholtillstånd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 104 (forts)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson och alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen; 2012-06-04
Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
______________________________________________________

Expedieras till:
R & M Borg AB
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 105

SN 2012/0187-702

Avslag gällande utökat tillstånd till allmänheten samt administrativ
åtgärd gällande Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att inte meddela utökat permanent alkoholtillstånd till allmänheten
för Jubileums teater på Karlsholme, organisationsnummer: 766000-0857.
Socialnämnden meddelar Karlsholme en varning för brister gällande serveringstillståndet,
brister i alkoholserveringen 8 kap 20 § Alkohollagen (2010:1622), brister inne på serveringsstället, brister i ordningen utanför serveringstället samt narkotikabruk bland gäster i enlighet
med 8 kap 17 § Alkohollagen.
Beslutet ska gälla omedelbart enligt 10 kap 1 § Alkohollagen (2010:1622)
Fred Joachim Bruns (S) anmäler jäv och är inte med i handläggning och beslut.
Bakgrund

Jubileumsteatern på Karlsholme ansöker om permanent tillstånd till allmänheten i enlighet
med 8 kap 2 § Alkohollagen.
Folkparken Karlsholme och Jubileumsteatern ligger i centrala delarna av Mariestad. Den
innefattar flera byggnader där det redan finns alkoholtillstånd.
Remiss har skickats till Polisen i Mariestad och beaktas i utredningen. Polisen har inget att
invända mot sökt tillstånd. Polisen i Mariestad inkommer sedermera med en rapport från en
krogtillsyn som genomfördes 2012-06-06, det vill säga efter att ordinarie remissvar inkommit. Rapporten gäller beachparty/gymnasiedisco med åldersgräns från 16 år. I krogtillsynen
framkommer då bland annat att det finns:
-

Brister gällande alkoholtillstånd
Brister i alkoholserveringen
Brister i ordningen inne på utestället
Brister i ordningen utanför serveringsstället
Narkotikabruk bland gästerna

Remiss har skickat till Skatteverket i Skövde. Skatteverket har inget att anmärka på ansökan
och har inte inkommit med uppgifter sedan krogtillsynen 2012-06-06.
Remiss har skickats till miljö- och byggnadsnämnden. Remissvar beaktas i utredningen. Miljö- och byggnadsnämnde har följande erinran: Antalet toaletter är för få på Jubileumsteatern
varför besökande måste ha tillgång till toaletterna på Rotrundan. Jubileumsteatern har inga
möjligheter att laga mat utan maten tillagas på Café holmen och transporteras till
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 105 (forts)

Jubileumsteatern. Miljö- och byggnadsnämnden har inte inkommit med uppgifter sedan
krogtillsynen 2012-06-06.
Remiss har skickats till Räddningstjänsten i Mariestad, men något remissvar har ej inkommit.
Sökande har permanent alkoholtillstånd i resterande del av Folkparken. De har enligt alkoholhandläggaren en gedigen kunskap om alkohollagstiftningen och dess regler. Förvaltningen har under utredningstiden fått rapporter om brister vid Karlsholme. Förvaltningen menar att det som framkommit är så allvarligt att någon utökning av alkoholtillståndet inte kan
ske. Karlsholme fick en erinran 2011 i samband med ett evenemang där det saknades en
registrerad kassaapparat. Förvaltningen menar att de uppvisade bristerna inför denna utredning är så pass allvarliga att förvaltningen föreslår socialnämnden att tilldela Karlsholme en
varning. Till grund för den bedömningen som förvaltningen nu har gjort ligger inhämtade
uppgifter från vaktbolag, krogtillsynen från polismyndigheten samt inhämtade uppgifter
från socialtjänstens fältsekreterare.
Behandling på sammanträdet

Marcus Eklund (S) yrkar på att serveringstillståndet för Karlsholme dras tillbaka.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut vilket är att inte meddela
utökat permanent alkoholtillstånd samt att utfärda en varning för brister gällande serveringstillståndet på Karlsholme.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget yrkande vilket är att inte meddela utökat permanent alkoholtillstånd samt att utfärda en varning för brister gällande serveringstillståndet på Karlsholme.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som tillstyrker Björn Fagerlunds (M) yrkande röstar ja.
De ledamöter som tillstyrker Marcus Eklunds (S) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges åtta ”ja”-röster och fem ”nej”-röster. Socialnämnden har därmed
beslutat i enlighet med Björn Fagerlunds (M) yrkande vilket innebär att socialnämnden inte
meddelar utökat permanent alkoholtillstånd samt att utfärda en varning för brister gällande
serveringstillståndet på Karlsholme.
Hur respektive ledamot har röstat framgår av bilagd omröstningslista.

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 105 (forts)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson och alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen; 2012-06-19
Handlingar delades på sammanträdet
______________________________________________________

Expedieras till:
Karlsholme Folkets Park
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 106

SN 2012/0105-700

Förslag till åtgärder för att nå de ekonomiska målen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:
-

Göra en översyn av avtalet med bemanningsenheten
Göra en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning med inriktning på gruppen 1-9
timmar/mån
Göra en översyn av möjligheterna att lägga ut servicetjänster på annan utförare
Utreda att minska administration på 1 mkr
Förvaltningschefen för vård och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett
dokument som visar på de engångskostnader som verksamheten drabbas av 2012

Sammanträdet ajournerades mellan kl 15:15-15:40, 16:04-16:07
Bakgrund

Vid socialnämndens sammanträde den 29 maj beslutades att förvaltningscheferna fick i
uppdrag att ta fram ytterligare förslag till besparingsåtgärder. Dessa förslag presenteras på
sammanträdet idag den 19 juni.
Vård och omsorgsförvaltningen förslag till socialnämnden är att vidta ytterligare besparingsåtgärder. Förslagen på åtgärder är följande:
-

Habiliteringsersättning (325 tkr)
Höja larmkostnaden (50 tkr)
Stänga dagverksamheten (250 tkr)

Behandling på sammanträdet

Jan Hallström (FP) yrkar att förvaltningen ska
-

Justerandes signatur

Göra en översyn av avtalet med bemanningsenheten
Göra en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning med inriktning på gruppen 1-9
timmar/mån
Göra en översyn av möjligheterna att lägga ut servicetjänster på annan utförare
Utreda att minska administration på 1 mkr
Förvaltningschefen för vård och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett
dokument som visar på de engångskostnader som verksamheten drabbas av 2012
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Socialnämnden
Sn § 106 (forts)

Janne Jansson (S) tillstyrker Jan Hallströms (FP) yrkande.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp förslaget för beslut och finner att socialnämnden
beslutar enligt Jan Hallströms (FP) förslag till beslut.
Underlag för beslut

Handlingar delas på sammanträdet och finns på Politikerportalen 2012-06-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Kommunchef Lars Arvidsson
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Enhetschef Marianne Iwarson
Ekonom Annika Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 107

SN 2011/0183-700

Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdestider hösten
2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under hösten 2012 enligt nämndsekreterarens förslag.
Jan Hallström (FP) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Under våren 2012 har en ny arbetsform för socialnämnden diskuterats och ett förslag finns
nu att socialnämndens arbetsutskott ska ges en beredande roll. Den tidigare mötesordningen blir då inaktuell och därför presenteras nu ett nytt sammanträdesschema för hösten 2012.
Nämndsekreteraren har lämnat följande förslag till datum och tider för socialnämndens och
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under hösten 2012:
Socialnämnden (tisdagar kl. 13:00 i Vänersalen, Stadshuset)
28 augusti (Prognos 3)
18 september
9 oktober (Månadsavstämning, september)
30 oktober (Prognos 4)
20 november
11 december (Månadsavstämning, november)
Socialnämndens arbetsutskott (tisdagar kl: 8:30 i Stadshuset)
21 augusti
11 september
2 oktober
23 oktober
13 november
4 december
Tjänstemannaberedning (måndagar kl 10:00 i Stadshuset)
13 augusti
3 september
24 september
15 oktober
5 november
26 november

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 15

Socialnämnden
Sn § 107 (forts)
Behandling på sammanträdet

Jan Hallström (FP) yrkar att sammanträdestiderna för arbetsutskotten och socialnämnden
ska ligga på samma tid (kl.13.00).
Björn Fagerlund (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Förslag till nya mötestider för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott sammanträden hösten 2012 upprättat av nämndsekreterare Hanna Ohlsson Bredh och administrativ
chef Ola Blomberg; 2012-06-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 108

SN 2011/0159-700

Avveckling av socialnämndens ekonomiska utskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att avveckla det ekonomiska utskottet.
Bakgrund

Med anledning av ett ekonomiskt underskott första halvåret 2011 som pekade på underskott ytterligare ett år framöver beslutade socialnämnden den 30 augusti 2011 att inrätta ett
ekonomiskt utskott.
Socialnämndens arbetsutskott tar nu över det ekonomiska utskottets arbetsuppgifter, varvid
det föreslås att det ekonomiska utskottet avvecklas. Socialnämndens arbetsutskott ges framöver en beredande roll inför socialnämnden.
Underlag för beslut

Redogörelse för ärendet lämnas av ordförande Björn Fagerlund (M)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 109

SN 2012/0174-700

Entledigande av ledamöter samt nyval av ledamöter och val av ordförande och vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att entlediga ledamöterna för arbetsutskottet Björn Fagerlund (M), Emelie Olsson (V), Bengt Erik Askerlund (MP), Margareta Alexandersson
(KD).
2. Socialnämnden beslutar att välja följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet:
Ledamöter
Björn Fagerlund (M)
Jan Hallström (FP)
May-Brith Jansson (C)
Janne Jansson (S)
Bengt-Erik Askerlund (MP)

Ersättare
Madeleine Biesert-Sahlén (M)
Margareta Alexandersson (KD)
Anna Stenlund (MAP)
Eivor Hallén (S)
Leif Johansson (S)

Ordförande: Björn Fagerlund (M)
Vice Ordförande: Janne Jansson (S)
Sammanträdet ajournerades mellan 17:00-17:05
Bakgrund

Med anledning av att Mariestads kommun har en ny politisk majoritet har mandatfördelningen i socialnämnden förändrats varpå även mandatfördelningen i arbetsutskottet behöver förändras. Socialnämnden har därför att entlediga samtliga ledamöter i arbetsutskottet
och välja ett nytt arbetsutskott samt ny ordförande och vice ordförande.
Underlag för beslut

Förslag inkommit av ordförande Björn Fagerlund (M); 2012-06-19
Redogörelse för ärende lämnas av ordförande Björn Fagerlund (M)
______________________________________________________

Expedieras till:
Björn Fagerlund
Jan Hallström
May-Brith Jansson
Janne Jansson
Bengt Erik Askerlund
Madeleine Biesert-Sahlén
Margareta Alexandersson
Anna Stenlund
Eivor Hallén
Leif Johansson
Lönekontoret
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 18

Socialnämnden
Sn § 110

SN 2012/0197-700

Val av ledamot i KPR och samverkansgruppen för närsjukvård norra
Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar välja Janne Jansson (S) till ledamot i KPR och närsjukvård norra
Skaraborg.
Bakgrund

Marianne Kjellquist har begärt sig entledigad från samtliga uppdrag för socialnämnden. Socialnämnden har därför att välja ny ledamot efter Marianne Kjellquist.
______________________________________________________

Expedieras till:
Janne Jansson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 19

Socialnämnden
Sn § 111

SN 2012/0004-700

Redovisning av antal personer i särskilt boende som ligger under
existensminimum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
2. Socialnämnden beslutar att förvaltningen ska informera de 36 av de 45 personerna
som hamnar under existensminimum att ansöka om bostadstillägg.
Bakgrund

Avgiften för mat i särskilt boende höjdes 1 mars 2012 till 3 258 kronor per månad. I samband med det bestämde socialnämnden att den vill få redovisat hur många personer i särskilt boende som hamnar under existensminimum. Redovisningen ska gälla för månaderna
maj och oktober 2012.
Existensminimum som används vid beräkning av om den enskilde har rätt till försörjningsstöd är inte det samma som det minimibelopp som används vid fastställande av avgift enlig
maxtaxan.
För att utifrån den avgiftsberäkning som är gjord i varje enskilt fall kunna beräkna om den
enskilde hamnar under existensminimum eller inte så har, efter kontakt med handläggare
vid försörjningsenheten, kostnader för medicin, sjukvård och hemförsäkring lagts till beloppet för existensminimum. Existensminimum för en ensamstående vuxen person hamnar då
på 4 178 kr per månad medan minimibeloppet för en ensamstående person är 4 967 kr per
månad.
Maj månad 2012 är det 71 personer i särskilt boende som hamnar på minus i avgiftsutrymme och av dessa är det 45 personer som hamnar under existensminimum.
Av de 45 som hamnar under existensminimum är det 36 personer som inte har bostadstilllägg. Om uteblivet bostadstillägg beror på att man inte ansökt om bostadstillägg eller om
man på grund av att man har kapital fått avslag på sin ansökan går inte att säga.
Behandling på sammanträdet

Jan Hallström (FP) yrkar att informera de 36 av 45 personer som hamnar under existensminimun att ansöka om bostadstillägg.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp Jan Hallströms (FP) yrkande för beslut och finner
att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Socialnämnden
Sn § 111 (forts)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och enhetschef Marianne
Iwarson; 2012-05-30
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Enhetschef Marianne Iwarson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 21

Socialnämnden
Sn § 112

SN 2012/0010-700

Anmälan av delegationsbeslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förteckning

Nr. 8/2012
Delegationsbeslut

Ärende

Delegationslista för individoch familjeomsorgen
Delegationslista för LSS

Beslut för tiden fr.o.m.
2012-05-01 t.o.m. 2012-05-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-05-01 t.o.m. 2012-05-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-05-01 t.o.m. 2012-05-31
Utvidgat tillstånd till allmän- § 35
heten i enlighet med 8 kap 2
§ Alkohollagen
Tillfälligt tillstånd till allmän- § 36
heten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen
Umgängesbegränsning enligt § 37
14 kap LVU

Delegationslista för äldreoch handikappomsorgen
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott
2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott
2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott
2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-24
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-30
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-30
Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-30

Dnr

Ansökan om bistånd jml 4
kap 1 § SoL
Ansökan om fortsatt bistånd
jml 4 kap 1 § SoL

§ 38

Anmälan om upphörande av
omedelbart omhändertagande
Övervägande enligt 6 kap 8 §
SoL
Övervägande enligt 6 kap 8 §
SoL
Övervägande enligt 14 § 3 st
LVU
Övervägande enligt 14 § 3 st
LVU
Ansökan om vård med stöd
av 2 § LVU
Ansökan om vård med stöd
av 2 § LVU
Ansökan om vård med stöd
av 2 § LVU

§ 40

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 39

§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 22

Socialnämnden
Sn § 113

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunledningskontoret
Detaljplan för del av Backebolet 1:30, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunledningskontoret
Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort (FÖP), Mariestad, Mariestads kommun
Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort- samrådshandling 2012 finns att läsa på nämndsekreterarens kontor
______________________________________________________

Utbildning
Ekonomi för politiker
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-19

Sida 23

Socialnämnden
Protokollsbilaga
Omröstning § 105
__________________________________________________________________________________________________________________________

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Jan Hallström (FP)

X

Annika Käll (FP)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Marcus Eklund (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Emelie Olsson (V)

X

SUMMA

8

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

AVSTÅR

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-19

Anslagsdatum

2012-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2012-07-13

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och vård och
omsorgsförvaltningens arkiv
...............................................................................................................

Hanna Ohlsson Bredh
___________________________________________________________________________________________________________

