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Socialnämnden
§ 50
Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till ändring av detaljplan Eken 2 och 3

Dnr 2010/0073-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för förslag till ändring av detaljplan för
Eken 2 och 3 från utvecklingsenheten och planavdelningen.
Förslag till ändring av detaljplan Sälen 6

Dnr 2010/0080-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för förslag till ändring av detaljplan för Sälen 6 från
utvecklingsenheten och planavdelningen.
Förslag till ändring av detaljplan Reningsverket 2 och 3

Dnr 2010/0084-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för förslag till ändring av detaljplan för
Reningsverket 2 och 3 från utvecklingsenheten och planavdelningen.
Återtagande av ansökan om utvecklingsmedel för samverkancoach och förebyggande insatser.
Dnr 2010/0078-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet
angående socialnämndens ansökan om medel till samverkanscoach. Målsättningen var att
bygga upp ett långsiktigt samarbete för att förebygga risken för missbruk hos ungdomar i
Mariestads kommun.
Bakgrund:
Mariestads kommun ansöker hos Länsstyrelsen om 1 250 000 kronor till förebyggande
verksamhet för barn och ungdomar som riskerar att hamna i missbruk.
Ansökan återtas då kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig bakom den med hänvisning
till att ekonomiska medel inte finns avsatta i kommunstyrelsens budget och att finansieringen efter projektidens utgång inte är redovisad.
Utvecklingsmedel till tidiga insatser – projekt Fjärilen

Dnr 2010/0068-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet
om utvecklingsmedel som beviljats för projekt Fjärilen. Med anledning av detta avstår
socialnämnden från att begära de resterande beviljade medlen om 48 300 kronor.
Bakgrund:
Socialnämnden beviljades 2006 medel till projekt Fjärilen. Då projektet numer är vilande
begär socialnämnden inte att de resterande medlen som beviljats ska betalas ut.
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Socialnämnden
forts § 50
Prestationsbaserat stadsbidrag inom vård och omsorg till stöd för ett långsiktigt och
systematiskt förbättringsarbete kopplat till kvalitetsregister
Dnr 2010/0079-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om skrivelse från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) angående prestationsbaserat stadsbidrag till stöd för ett långsiktigt och
systematiskt förbättringsarbete kopplat till kvalitetsregister.
Bakgrund:
Som ett led i en förändring mot ett mer prestationsbaserat system har SKL och
Socialdepartementet pekat ut ett antal angelägna områden för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete med särskild uppmärksamhet på de mest sjuka äldre. En överenskommelse med kommuner och landsting skulle bland annat innebära en satsning på ökat
engagemang från kommuner och landsting i två nationella kvalitetsregister. I överenskommelsen avsätts 271 mnkr varav 100 mnkr utgör prestationsersättning.
Redovisning av avvikelser inom vård- och omsorg för 2009: Klagomål, tillbud, arbetsskador och fel och brister
Dnr 2010/0082-730
Socialnämnden får en sammanställning av klagomål, tillbud, arbetsskador samt fel och brister inom vård- och omsorg för 2009.
Bakgrund:
Årligen rapporteras tillbud, arbetsskador, klagomål samt fel och brister inom vård- och
omsorg till socialnämnden.
Verksamhetstillsyn vid Familjecentralen Pärlan

Dnr 2009/0135-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Socialstyrelsens beslut efter sin granskning
av Familjecentralen Pärlans verksamhet 2009-09-17 där inga brister har konstaterats.
Bakgrund:
Socialstyrelsen har genomfört en nationell tillsynsinsats avseende hälsosjukvårdens insatser
för barn och ungdomars psykiska hälsa 2008-2009.
Socialstyrelsens beslut: Socialstyrelsen har inte konstaterat några brister inom de granskade
områdena vid Familjecentralen Pärlan i Mariestad. Socialstyrelsen bedömer att verksamhetens arbete med barn och ungdomars psykiska hälsa är väl utvecklat och har förutsättningar
att fungera som första linjens vård.
Förändrad tidplan för budgetprocess samt ramanalys för socialnämnden
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den förändrade tidplanen för kommunens
budgetprocess. Med anledning av att kommunstyrelsen beslutat att genomföra ett extra
sammanträde 2010-06-10 förändras tidigare beslutad budgetprocess. Socialchefen redovisar
den presentation av behov och ramanalys inför budget 2011 som presenterades för Ksau
2010-04-29.
Justerandes signatur
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Socialnämnden

forts § 50
Inbjudan av Kvinnohuset Tranans föreståndare Helen Engström
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Helen Engström, kvinnohuset Tranan
vill komma för att informera socialnämnden om Tranans verksamhet. Förslaget är att bjuda
in Helen till nämndens sammanträde 15 juni.
Socialnämnden beslutar att bjuda in Helen Engström från Kvinnohuset Tranan till nämndens sammanträde 2010-06-15.
Ekonomi – Prognos 2010-04-30
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för prognos baserad på 2010-04-30.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 51

Information inför beslut 2010-05-25
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ansökan om att servera alkoholdrycker, Norrqvarn Hotell och Konferens AB
Dnr 2010/0051-702
Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår nämnden att enligt 7 kap 5 § första
stycket alkohollagen bevilja Norrqvarn Hotell & Konferens AB, organisationsnummer
556795-6031 tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker vid
Norrqvarn Hotell och konferens i Lyrestad. Serveringstillståndet är avsett att gälla året
runt till allmänheten i restaurangen, bryggområdet, stubbar/bröllopssvit, samt konferensrum med tillhörande uteservering.
Serveringstid är klockan 11.00 – 01.00 alla dagar, samt klockan 11.00 - 02.00 vid underhållning på bryggan fredag, lördag och helgaftnar.
Villkor:
Serveringstid till klockan 01.00 alla dagar gäller under maj-september 2010 och skall
omprövas inför sommaren 2011 senast 2010-03-30.
Bakgrund:
Norrqvarn Hotell & Konferens AB, organisationsnummer 556795-6031, har hos
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen
(1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid
Norrqvarn Hotell och konferens i Lyrestad.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Ansökan om att servera alkoholdrycker, Brygghuset
Dnr 2010/0071-702
Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår nämnden att med stöd av 7 kap 5 §
alkohollagen bevilja T Karlsson Kocktjänst AB, organisationsnummer 556801-7569
tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker i Restaurang Brygghuset, Sundsören,
542 92 Mariestad. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00 - 21.00 måndag-torsdag, samt klockan 11.00 – 01.00
fredag och lördag.
Ansökan avser även tillhörande uteservering med samma serveringstider som ovan.
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Socialnämnden
forts § 51
Bakgrund:
T Karlsson Kocktjänst AB, organisationsnummer 556801-7569, har hos socialnämnden
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid Restaurang Brygghuset, Sundsören,
542 92 Mariestad.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Ansökan om att servera alkoholdrycker, Kajutan i Sjötorp

Dnr 2010/0088-702

Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår nämnden att med stöd av 7 kap 5 §
alkohollagen bevilja Ärlige Harry AB, organisationsnummer 556574-9099,
Frygiigatan 14, 541 31 Skövde tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker vid
Restaurang Kajutan i Sjötorp.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00 - 21.00 måndag-torsdag, samt klockan 11.00 – 01.00
fredag och lördag.
Ansökan avser även tillhörande uteservering med samma serveringstider som ovan.
Bakgrund:
Ärlige Harry AB, organisationsnummer 556574-9099 har hos socialnämnden ansökt om
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl,
vin och spritdrycker vid Restaurang Kajutan i Sjötorp.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.

Socialnämndens mål inför budget 2011
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att anta
socialnämndens måldokument inför budgetprocessen för 2011 enligt
socialförvaltningens förslag.
Bakgrund:
Socialnämnden ska varje år lämna socialnämndens måldokument till kommunstyrelsen.
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Socialnämnden
forts § 51
Reviderad delegationsordning
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för socialnämndens gällande delegationsordning
och föreslår förändringar.
Förslag till reviderad delegationsordning bifogas med utskicket av kallelse- och ärendelista
till socialnämndens sammanträde 2010-05-25.
Bakgrund:
Socialnämndens delegationsordning revideras årligen.
Budget 2011-2013 – ramanalys
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår nämnden besluta att godkänna socialförvaltningens
förslag till ramanalys för socialnämnden som ska vidarebefordras till kommunstyrelsen.
Förslaget bifogas med utskicket av kallelse- och ärendelista till socialnämndens sammanträde 2010-05-25.
Bakgrund:
Nämnderna i Mariestads kommun ska redogöra för sina ramanalyser till kommunstyrelsen.
_____________________________________________________________
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Socialnämnden
BESLUT
§ 52

Dnr 2009/0253-701

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Östra
Skaraborg med 2 kronor per kommuninvånare.
Bakgrund
Brottsofferjouren i Östra Skaraborg är en ideell förening med uppdrag att stödja och hjälpa
brottsdrabbade, vittnen till brott samt anhöriga till dessa. Föreningens arbete bedrivs i nio
kommuner i Östra Skaraborgs. Gullspång, Falköping, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde,
Tibro, Tidaholm och Töreboda.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren i Östra Skaraborg.
Verksamhets och ekonomisk redovisning för 2009.
_____________________________________________________________

Brottsofferjouren i Östra Skaraborg
Cathrin Hurtig Andersson
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Socialnämnden
§ 53

Dnr 2010/0070-701

Ansökan om verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum med
3 000 kronor för verksamhetsåret 2010.
Bakgrund
Adoptionscentrum stöttar blivande adoptivföräldrar och håller utbildning tillsammans med
Studiefrämjandet för de blivande föräldrarna. Utbildningen är anpassad efter utredarnas
behov i kommunerna. En lag om krav på en obligatorisk utbildning trädde i kraft 2005.
Genom denna utbildning/studiecirkel byggs även sociala nätverk upp.
Ett annat behov som föreningen arbetar med, är adopterade ungdomars behov av att
komma samman och stötta varandra tillgodoses.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om verksamhetsbidrag från Adoptionscentrum.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för 2009.
_____________________________________________________________

Adoptionscentrum
Cathrin Hurtig Andersson
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Socialnämnden
§ 54

Dnr 2010/0038-701

Ansökan om verksamhetsbidrag till Sesam i Mariestad
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Sesam i Mariestad med
20 000 kronor för verksamhetsåret 2010.
Bakgrund
Sesam i Mariestad har inkommit med en bidragsansökan om 20 tkr för år 2010. Föreningen
har tidigare erhållit bidrag om 20 tkr/år för verksamheten åren 2006-2009.
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.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om verksamhetsbidrag från Sesam i Mariestad.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för 2009.
_____________________________________________________________

Sesam i Mariestad
Cathrin Hurtig Andersson
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Socialnämnden
§ 55

Dnr 2010/0077-700

Beslut att godkänna om- och tillbyggnad av korttidsboendet på
Gnejsvägen i Mariestad
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens förslag om igångsättning av
om- och tillbyggnad av korttidsboendet på Gnejsvägen. Socialnämnden godkänner en höjning av internhyran med 240 tkr per år.
Bakgrund
Gnejsvägen är ett korttidsboende för ungdomar. Socialnämnden har uppdragit åt tekniska
nämnden att projektera för en om- och tillbyggnad som innebär att antalet platser utvidgas
och verksamhetsanpassas samt görs mer tillgängligt.
Åtta anbud har erhållits. Kostnaden för projektet inklusive byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till cirka 3,1 mnkr varav för underhåll cirka 300 tkr.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämnden
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Socialnämnden
§ 56

Dnr 2010/0051-702

Serveringstillstånd för Norrqvarn Hotell och Konferens AB
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja
Norrqvarn Hotell & Konferens AB, organisationsnummer 556795-6031 tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker vid Norrqvarn Hotell och konferens i
Lyrestad. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten i restaurangen,
bryggområdet, stubbar/bröllopssvit, samt konferensrum med tillhörande uteservering.
Serveringstid är klockan 11.00 – 01.00 alla dagar, samt klockan 11.00 - 02.00 vid
underhållning på bryggan fredag, lördag och helgaftnar.
Villkor:
Serveringstid till klockan 01.00 alla dagar gäller under maj-september 2010 och skall omprövas inför sommaren 2011 senast 2010-03-30.
Bakgrund
Norrqvarn Hotell & Konferens AB, organisationsnummer 556795-6031, har hos
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738)
om att servera starköl, vin och spritdrycker vid Norrqvarn Hotell och konferens i Lyrestad.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd och handläggares utredning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Norrqvarn Hotell och Konferens AB
Annica Bringsved
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Socialnämnden
§ 57

Dnr 2010/0051-702

Serveringstillstånd för T Karlsson Kocktjänst AB med serveringsställe
Brygghuset
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 7 kap 5 § alkohollagen bevilja T Karlsson Kocktjänst AB, organisationsnummer 556801-7569 tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker i Restaurang Brygghuset, Sundsören, 542 92 Mariestad. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00 - 21.00 måndag-torsdag, samt klockan 11.00 – 01.00
fredag, lördag och helgaftnar.
Ansökan avser även tillhörande uteservering med samma serveringstider som ovan.
Bakgrund
T Karlsson Kocktjänst AB, organisationsnummer 556801-7569, har hos socialnämnden
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera
starköl, vin och spritdrycker vid Restaurang Brygghuset, Sundsören,
542 92 Mariestad.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd och handläggares utredning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T Karlsson Kocktjänst AB
Annica Bringsved
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Socialnämnden
§ 58

Dnr 2010/0088-702

Serveringstillstånd för Ärlige Harry AB med serveringsställe Kajutan
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 7 kap 5 § alkohollagen bevilja Ärlige Harry AB,
organisationsnummer 556574-9099, Frygiigatan 14, 541 31 Skövde tillstånd att servera
starköl, vin och spritdrycker vid Restaurang Kajutan i Sjötorp. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00 - 21.00 måndag-torsdag, samt klockan 11.00 – 01.00
fredag, lördag och helgaftnar.
Ansökan avser även tillhörande uteservering med samma serveringstider som ovan.
Bakgrund
Ärlige Harry AB, organisationsnummer 556574-9099 har hos socialnämnden ansökt om
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin
och spritdrycker vid Restaurang Kajutan i Sjötorp.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd och handläggares utredning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ärlige Harry AB
Annica Bringsved
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Socialnämnden

§ 59

Beslut att godkänna socialnämndens måldokument inför budgetprocess 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialnämndens måldokument inför budgetprocessen för
2011 enligt socialförvaltningens förslag för vidarebefordran till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Socialnämnden ska varje år redovisa ett måldokument inför budget till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag till måldokument.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
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Socialnämnden
§ 60

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-04-01 t.o.m.
2010-04-30.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2010-04-01 t.o.m. 2010-0-30.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-04-01 t.o.m. 2010-04-30.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 61

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-04-13 delges nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-04-13, 2010-04-16 och 2010-04-23 anmäls
till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-05-04

Socialnämnden
§ 62

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

18

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-05-04

Anslagsdatum

2010-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2010-05-31
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Marita Asp
___________________________________________________________________________________________________________

