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Fastställande av dagordning
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott att revidera Kommunstyrelsens delegation.
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott om preliminära ramar för budget 2012 och plan 2013-14.
Beslutsärende
Närvarorätt för ersättare i arbetsgruppen som arbetar fram förslag till ny äldreomsorgsplan.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 21

Informationsärenden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utväg Skaraborg

Dnr 2011/0023-701

Verksamhetssamordnare Monica Johansson från Utväg Skaraborg informerar socialnämnden om den i
Skaraborg gemensamma verksamhet Utväg som riktar sig till personer som utsatts för våld i nära relationer. Monica informerar även om handlingsplan som är framtagen och som ska fastställas i samtliga
15 kommuner.
Bakgrund:
Utväg Skaraborg har sedan 1996 arbetat med syfte att förhindra upprepning av våld i nära relation och
hjälpa våldets offer. Verksamheten grundar sig på myndighetssamverkan mellan Skaraborgs 15 kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndighet samt kriminalvården.
Brev från Anders Johansson om mottagande av flyktingar i Mariestads kommun
Dnr 2011/0031-750
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om ett brev undertecknat av Anders Johansson som ifrågasätter beslut att ta emot flyktingar i Mariestad.
Socialnämnden beslutar att brevet läggs till handlingarna utan kommentarer.
Kommunfullmäktiges beslut att fastställa avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS
Dnr 2010/0220-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunfullmäktiges beslut om avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS.
Bakgrund:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 2010-11-23 § 143, att alla som erhåller kommunal hälsooch sjukvård inom LSS-området ska betala avgift enligt den av kommunfullmäktige fastställda avgiftstaxan för hemvård i ordinärt boende.
Kommunfullmäktiges beslut om arvodesregler för förtroendevalda och revidering av
Kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2011/0032-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar att kommunfullmäktige fastställer ändringar i dokumentet
”bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendevalda i Mariestads kommun”.
Kommunfullmäktige fastställer ”reglemente för Kommunstyrelsen”. Till kommunens nämnder ska det
väljas förste och andre vice ordförande, och nämnderna ska ändra sina reglementen i detta avseende.
När Kommunstyrelsens arbetsutskott kallar till budgetupptaktsmöten ska nämnderna representeras av
nämndens ordförande och nämndens andre vice ordförande.
Socialnämndens reglemente ska revideras efter att stadsjuristen har granskat dokumentet.
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Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande till socialnämnden Dnr 2011/0032-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar att kommunfullmäktige har valt Inga-Lill Berg (V) till förste
vice ordförande och Björn Fagerlund (M) till andre vice ordförande i socialnämnden.
Uppdrag till kommunchefen att utarbeta ett förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr 2011/0041-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar att Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen
uppdraget att utarbeta ett förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.
Samtidigt ges samtliga nämnder i uppdrag att besluta om en översyn av befintlig delegationsordning
med syfte att förtydliga vad som är delegation och vad som är verkställighet. Samråd bör ske med
kommunledningskontoret.
Preliminära ramar för budget 2012 och plan för 2013-2014

Dnr 2011/0040-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om preliminära
ramar för budget 2012 och plan för 2013-2014 enligt den politiska majoritetens beslut. Den politiska
majoriteten återkommer med förslag till investeringsbudget.
Beslutet innebär att samtliga nämnder, utom socialnämnden, ska beskriva ramanalyser som innebär en
besparing med 3,5 procent i respektive nämnds budgetram. Socialnämnden ska också beskriva sin ramanalys utifrån fastställd ram.

Detaljplan kvarteret Falken i Mariestad

Dnr 2011/0035-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunstyrelsens beslut att detaljplan för
kvarteret Falken ska bli föremål för samråd.
Vision för Mariestads kommun – implementering av målstyrningsmodellen
Dnr 2011/0037
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunstyrelsens beslut om fem fokusområden för åren
2012-2015 som grund för nämndernas målsättningar i den nya målstyrningsmodellen.
Fokusområdena är; Boende, kommunikationer, ungdomar, lärande och besöksmål.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-13 om ny vision för Mariestads kommun. Som ett första steg i
implementeringen av visionen har Kommunstyrelsen att besluta om långsiktiga fokusområden. Med utgångspunkt från fokusområden ska nämnderna besluta om nämndsmål.
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Ej verkställda beslut

Dnr 2010/0083-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för beslut som inte har verkställts inom
socialförvaltningen för kvartal fyra (4) 2010 som rapporteras till Socialstyrelsen.
Bakgrund:
Socialförvaltningen redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen). Socialstyrelsen har om beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft
om de kunnat verkställa beslutet.
Ej verkställda beslut kvartal 4:
För äldreomsorgen rapporteras in åtta ej verkställda beslut inom 3 månader. Samtliga är idag
verkställda. Alla gäller särskilt boende. I tre av fallen har personerna tackat nej till det erbjudna
äldreboendet på grund av att de önskat ett annat äldreboende. Det bör noterats att trots att de
erbjudits plats inom 3 månader redovisas de trots att de tackar nej och därefter erbjuds annat
boende efter tre månader. En person bedömdes ha ett palliativt behov och erbjöds stanna på
korttidsplatsen. Övriga fyra har skälet till fördröjningen varit väntan på ombyggnation av äldreboende. Bilaga finns. När det gäller Individ och familjeomsorg finns ett ej verkställt beslut.
Det är ett beslut om kontaktperson som ännu inte är verkställt. Bilaga finns.
Revisionen
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens årsplan 2011
Dnr 2011/0050-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för den årsplan som är sammanställd för socialförvaltningen och
som innehåller planerade aktiviteter under 2011.
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Ekonomi – Förslag till besparingar för 2011

Dnr 2010/0129-700

Socialförvaltningens arbetsmaterial för besparingar 2011 diskuteras.
Bakgrund:
Socialnämnden har i den ramanalys som gjordes inför budget 2011 visat på behov och ökad efterfrågan
motsvarande ca 25 mnkr. Bland annat finns varken medarbetare som arbetar med utbildningsfrågor eller
utvecklingsfrågor i socialnämndens budget. Budgeten saknar tillräckliga resurser för utbildningskostnader och en ny gruppbostad behöver starta 2011. Dessutom är både familjehemsbudgeten och placeringsbudgeten underfinansierad. Den förväntade demografiökningen motsvarar 5,5 mnkr.
Vissa omfördelningar går att göra inom ram men 17,3 mnkr saknas ändå. Kommunfullmäktige
fastställde budget den 13 dec 2010 och ramen för socialnämnden utökades med 6mnkr. Till
detta bör tilläggas att det under 2010 varit en kraftig kostnadsökning inom hemtjänst som innebär att under förutsättning att efterfrågan ligger kvar på samma nivå, behövs ytterligare medel.
Även om förvaltningen föreslår att verksamheten avstår från vissa insatser såsom utbildning,
utvecklare, gruppbostad mm bedömer förvaltningen att vissa besparingar bör beslutas under
2011 för att klara ram.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden ger uppdrag till socialförvaltningen att komma med en beräkning med delårseffekt av
hur mycket som skulle kunna sparas 2011 utifrån de sparförslag som diskuteras.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 22

INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-03-22 (2011-03-01)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Omprövning av serveringstillstånd – Stadshotellet i Mariestad AB

Dnr 2010/0161-702

Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår socialnämnden att med stöd av 8 kap 2 §
Alkohollagen (2010:1622) meddela Stadshotellet, organisationsnummer 556807-6714, permanent serveringstillstånd, året runt till allmänheten.
Serveringstillståndet avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker med serveringstid:
Inomhus: Vid danskvällar (offentlig danstillställning) till klockan 02.00. I övrigt till klockan 01.00.
Utomhus: Fredag-lördag och helgdagsaftnar till klockan 01.00. Söndag-torsdag till klockan 23.00.
Socialnämnden förelås även att med stöd av 9 kap 17 § meddela erinran med motivering att anmärkningar enligt Alkohollagen förekommit vid två tillsynstillfällen.
Socialnämnden föreslås villkora att musik inte får spelas på uteserveringen, vilket är speciellt uttryckt av
miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-23, § 80.
Ärendet:
Stadshotellet i Mariestad, organisationsnummer 55686714 har tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid Stadshotellet, Nygatan 10 i Mariestad till
2011-03-09. Därefter ska omprövning ske.
Bakgrund:
Stadshotellet har haft serveringstillstånd sedan 2010-09-09 och omprövning sker med anledning av att
räddningstjänsten i sitt remissvar påpekade att vissa brister skulle åtgärdas innan källaren (Harrys) kunde
tas i bruk. Verksamheten var vid denna tidpunkt ännu ej igång i källaren. Bristerna är åtgärdade och villkoret kan tas bort.
Restauranginspektörens bedömning:
Under perioden som Stadshotellet haft serveringstillstånd mellan 2010-09-09 och fram till granskningen
fram till 2011-02-17 har två tillsyner gjorts.
Vid tillsyn den 17 december 2010 fanns följande anmärkningar;
Ingen mat serverades i källarplanet, där det inte heller fanns någon meny.
Alkoholprover togs men de har kommunen inte fått något svar på ännu.
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forts § 22
Vid tillsyn den 29 januari 2011 fanns följande anmärkningar;
Det fanns för många personer i lokalen. I protokoll från polisen fanns 1 050 gäster i lokalen samtidigt.
Stadshotellet har tillstånd för att totalt 795 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Av sex kassaapparater var endast två anmälda hos Skatteverket. Från 2010-07-01 gäller Kassaregisterlagen, vilket innebär att tillståndshavaren ska anmäla kassaregister till Skatteverket och även installera certifierade kassaregister. Vid samtal med Skatteverket 2011-02-17 har bolaget anmält samtliga sex kassaapparater 2011-02-03.
Kunderna erbjöds inte kvitton. Skatteverket kommer att påföra Stadshotellet en kontrollavgift med
10 000 kronor.
Anmärkningarna bör medföra en erinran i socialnämndens beslut.

Nya avgifter för serveringstillstånd med anledning av ny Alkohollag

Dnr 2011/0036-702

Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att godkänna nya ansökningsavgifter gällande serveringstillstånd.
Ärende:
En ny alkohollagstiftning har trätt i kraft 2011-01-01. Förändringar i förhållande till tidigare lagstiftning
innebär att kommunen kan bevilja nya former av serveringstillstånd. Dessutom kommer kommunen att
ansvara för det kunskapsprov som ska utföras av den som ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning. Enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för
prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för
prövningen.
Ansökan om verksamhetsbidrag 2011 – Brottsofferjouren i Östra Skaraborg

Dnr 2010/0241-753

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om ansökan för verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren i
Östra Skaraborg. Föreningen ansöker om 2 kronor per invånare 2011.
För föreningens vittnesstödsverksamhet ansöker föreningen 50 öre per invånare.
Bakgrund:
Brottsofferjouren i Östra Skaraborg är en ideell förening med uppdrag att stödja och hjälpa brottsdrabbade, vittnen till brott och anhöriga till dessa. Föreningens arbete bedrivs i nio kommuner i
Östra Skaraborg; Gullspång, Falköping, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och
Töreboda.
På grund av att Skaraborgs Tingsrätt centraliseras till nya lokaler i Skövde upphör vittnesstödföreningarna i Skövde, Mariestad och Lidköping och verksamheten övergår i Brottsofferjouren i
Östra Skaraborgs regi.
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-01

Beslutande organ

9

Socialnämnden

forts § 22
Ansökan om föreningsbidrag – SESAM

Dnr 2011/0028-750

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om ansökan av föreningsbidrag för 2011 med 20 000 kronor
från SESAM Mariestad.
Bakgrund:
Sesam är en förening är som lyder under RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och verksamheten är inriktad på att stödja psykiskt sjuka och ensamma människor. Föreningen i Mariestad har
mellan 20 och 25 medlemmar som träffas varje fredag i Bertha Petterssons Hus i Mariestad.
Ansökan om föreningsbidrag – Stiftelsen Ungdom mot Våld

Dnr 2011/0024-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om ansökan av föreningsbidrag för 2011 med 2 000 kronor
från Stiftelsen Ungdom mot Våld.
Bakgrund:
Stiftelsen har sedan 15 år tillbaka bedrivit antidrog- och antivåldinformation i samhället. Stiftelsens ändamål är att under mottot ”Våga Vägra Våld” verka för att minska våldet och samtidigt öka respekten
för individens integritet i samhället. Målsättningen är att ämnet ska bli en obligatorisk del i utbildningen i
idrottsföreningar och inom skolan. Stiftelsens säte finns i Örebro.
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson kontrollerar om stiftelsen har någon verksamhet i Mariestad.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-01

Beslutande organ

Sida

10

Socialnämnden

BESLUT
§ 23

Dnr 2010/0161-702

Omprövning av serveringstillstånd enligt Alkohollagen för
Stadshotellet i Mariestad AB
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) meddela Stadshotellet,
organisationsnummer 556807-6714, permanent serveringstillstånd, året runt till allmänheten.
Socialnämnden beslutar att utdela erinran mot företaget med motiveringen att det vid två tillsynstillfällen
under prövotiden framkommit flera brister som strider mot villkoren för serveringstillstånd enligt
Alkohollagen.
Socialnämnden beslutar att villkora tillståndet med att musik inte får spelas på uteserveringen, med motiveringen att detta är speciellt uttryckt i beslut av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26 § 80.
Ärendet
Stadshotellet i Mariestad, organisationsnummer 55686714 har tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen
(2010:1622) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid Stadshotellet, Nygatan 10 i Mariestad till
2011-03-09. Därefter ska omprövning ske.
Serveringstillståndet avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker med serveringstid:
Inomhus: Vid danskvällar (offentlig danstillställning) till klockan 02.00 I övrigt till klockan 01.00.
Utomhus: Fredag-lördag och helgdagsaftnar till klockan 01.00. Söndag-torsdag till klockan 23.00.
Socialnämnden förelås även att med stöd av 9 kap 17 § meddela erinran med motivering att anmärkningar enligt Alkohollagen förekommit vid två tillsynstillfällen.
Socialnämnden föreslås villkora att musik inte får spelas på uteserveringen, vilket är speciellt uttryckt av
miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-23, § 80.
Bakgrund
Stadshotellet har haft serveringstillstånd sedan 2010-09-09 och omprövning sker med anledning av att
räddningstjänsten i sitt remissvar påpekade att vissa brister skulle åtgärdas innan källaren (Harrys) kunde
tas i bruk. Verksamheten var vid denna tidpunkt ännu ej igång i källaren. Bristerna är åtgärdade och villkoret kan tas bort.
Restauranginspektörens bedömning:
Under perioden som Stadshotellet haft serveringstillstånd mellan 2010-09-09 och fram till granskningen
fram till 2011-02-17 har två tillsyner gjorts.
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Vid tillsyn den 17 december 2010 fanns följande anmärkningar;
Ingen mat serverades i källarplanet, där det inte heller fanns någon meny.
Vid tillsyn den 29 januari 2011 fanns följande anmärkningar;
Det fanns för många personer i lokalen. I protokoll från polisen fanns 1 050 gäster i lokalen samtidigt.
Stadshotellet har tillstånd för att totalt 795 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Av sex kassaapparater var endast två anmälda hos Skatteverket. Från 2010-07-01 gäller Kassaregisterlagen, vilket innebär att tillståndshavaren ska anmäla kassaregister till Skatteverket och även installera certifierade kassaregister. Vid samtal med Skatteverket 2011-02-17 har bolaget anmält samtliga sex kassaapparater 2011-02-03.
Kunderna erbjöds inte kvitton. Skatteverket kommer att påföra Stadshotellet en kontrollavgift med
10 000 kronor.
Anmärkningarna bör medföra en erinran i socialnämndens beslut.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd.
Utredning med förslag till beslut.
Remissinstansers utlåtanden.
_____________________________________________________________

Stadshotellet i Mariestad AB
Annica Bringsved
Folkhälsoinstitutet
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
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§ 24

Dnr 2011/0036-702

Ansökningsavgifter och avgift för kunskapsprov avseende serveringstillstånd
enligt ny Alkohollag
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna nya ansökningsavgifter gällande
serveringstillstånd och kunskapsprov enligt Alkohollagen.
Ärendet
En ny alkohollagstiftning har trätt i kraft 2011-01-01. Förändringar i förhållande till tidigare lagstiftning
innebär att kommunen kan bevilja nya former av serveringstillstånd.
Förslag till avgifter:
Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme (handläggningstid en månad),
avgift 5 000 kronor.
Serveringstillstånd för tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme (handläggningstid en månad),
avgift 3 200 kronor.
Permanent tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe (handläggningstid två månader),
avgift 4 200 kronor.
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (handläggningstid två månader),
avgift 3 200 kronor (tillsynsavgift ingår).
Dessutom kommer kommunen att ansvara för det kunskapsprov som ska utföras av den som ansöker
om tillstånd för servering eller provsmakning. Enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap 10 § ges
kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd,
avgift 1 000 kronor
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag.
Ny alkohollag.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Annica Bringsved
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-01

Beslutande organ

Sida

13

Socialnämnden

§ 25

Dnr 2011/0007-701

Remissvar till Skaraborgs Kommunalförbund – Forsknings- och utvecklingsenheten (FOU)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den av visionsgruppen föreslagna utvecklingen av FOU vid
Skaraborgs Kommunalförbund.
Bakgrund
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att utvärdera FOU verksamheten. En
visionsgrupp har tagit fram ett förslag som innehåller en förnyad, övergripande inriktning för
FoU verksamheten. Förslaget är remitterat till samtliga medlemskommuner för yttrande.
Socialförvaltningens synpunkter
FoU verksamhetens roll att fungera som spjutspets och utvecklare i frågor som är gemensamma för kommunerna i Skaraborg är mycket viktig. I detta ligger ett uppdrag att satsa på
kvalité, effektivitet och goda resultat centralt. Kraven i lagstiftning och direktiv ökar varför det
också finns ett behov av en FoU verksamhet som kan matcha detta.
Det finns ingen motsättning i att satsa mer på forskningsinriktat arbete även om det innebär
att en del nätverksarbete måste utvecklas i kommunal regi. Forskningsinriktningen kan förmodligen utveckla samverkan med högskolor och skapa samverkan mellan Socialtjänstlagens
(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) frågor.
Socialförvaltningen anser att förslaget kan godkännas i sin helhet.
Underlag för beslut
Handling: Remiss från Skaraborgs Kommunalförbund.
Socialförvaltningens förslag till remissvar.
______________________________
Skaraborgs Kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-01

Beslutande organ

Socialnämnden

§ 26

Anmälan av protokoll
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2011-02-08 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-02-08 och 2011-02-15 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-01

Beslutande organ

Socialnämnden

§ 27

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2011-02-01 t.o.m.
2011-02-28.
Beslut enligt LSS för tiden 2011-02-01 t.o.m. 2011-02-28.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2011-02-01 t.o.m. 2011-02-28.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-01

Beslutande organ

Socialnämnden

§ 28

Kurser och konferenser
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kurser och konferenser delges ledamöterna på sammanträdet.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-01

Beslutande organ

Sida

17

Socialnämnden

§ 29

Närvarorätt för ersättare i arbetsgruppen som ska arbeta fram förslag till ny
äldreomsorgsplan
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ersättarna i arbetsgruppen som ska arbeta fram förslag till ny
äldreomsorgsplan har närvarorätt på gruppens möten.
Bakgrund
Socialnämnden har utsett en arbetsgrupp som ska arbeta fram förslag till ny äldreomsorgsplan och för
att ersättarna ska hållas uppdaterade bör även ersättarna ha rätt att delta i gruppens sammanträden.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-01

Anslagsdatum

2011-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-03-31

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

Marita Asp
___________________________________________________________________________________________________________

