Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Socialnämnden

Beslutande organ

Plats och tid

Sida 1

Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30

Beslutande

Övriga deltagande

Björn Fagerlund
Janne Jansson
Leif Johansson
Eivor Hallén
Fred-Joachim Bruns
Bengt Erik Askerlund
Anna Stenlund
Emil Gullbrantz
Marie Engström Rosengren
May-Brith Jansson
Jan Hallström
Margareta Alexandersson
Madeleine Biesèrt Salén
Christian Agö

Inga-Lill Berg
(V)
Christian Agö
(S)
Lotta Hjoberg
Annica Olsson
Pia Möller
Anette Karlsson
Monicka Haggren Gustavson
Camilla Burgman
Marianne Iwarson
Ola Blomberg

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Sekreterare

(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(MAP)
(C)
(V)
(C)
(FP)
(KD)
(M)
(S)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, deltog ej § 83
Ledamot
Tjänstgörande ersättare § 83
Ersättare
Ersättare §§ 80-82, §§ 84-100
Chef sektor stöd och omsorg §§ 80-90
Ekonom §§ 85-86
Ekonom §§ 85-86
Avdelningschef IFO §§ 80-100
Socialsekreterare § 87
Socialsekreterare § 88
Enhetschef biståndsenheten § 89
Sekreterare

Anna Stenlund
Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
...................................................................

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

80-100

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

Björn Fagerlund
Justerande

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

Anna Stenlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 2

Socialnämnden
Sn § 80

SN 2014/132

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, STF Vandrarhem
Mariestad i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Carina Andersson, Sågaregränd 9, 542 45 Mariestad, organisationsnummer 521126-5946 tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i STF vandrarhem, Hamngatan 20 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten inomhus och utomhus, i
trädgården, med serveringstid kl. 11.00 – 23.00.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Carina Andersson, Sågaregränd 9, 542 45 Mariestad, organisationsnummer 521126-5946 har
hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i STF vandrarhem, Hamngatan 20 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten inomhus och utomhus, i
trädgården, med serveringstid kl. 11.00 – 23.00.
Utredning
Verksamhetens inriktning och omfattning
Verksamheten ligger i centrala Mariestad. Öppettiderna är under sommarmånaderna kl. 08.00
– 21.00 eventuellt till kl. 22.30 under musikkvällar. Målgruppen är främst från 25 år och uppåt.
Man kommer att ha underhållning varje torsdag under sommarmånaderna, ej dans.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Carina Andersson, 521126-5946, driver vandrarhemmet som enskild firma.
Sökanden har genomgått folkhälsomyndighetens kunskapsprov med betyget godkänt och
anses därmed uppfylla kravet i alkohollagstiftningen.
Sökanden förekommer inte i polisens belastningsregister och har inga restförda skatter eller
avgifter och bedöms uppfylla lämplighetskravet i alkohollagen.
Bedömning
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Ur boende, trafik och ordningssynpunkt så anser polismyndigheten att
man kan bevilja tiden för serveringstillstånd utifrån den sökta tiden 11.00–23.00. Sökande
och ansvariga ska ha översikt över serveringen så att alkohol inte kan överlämnas till minderåriga eller berusade. Utifrån sökt tillstånd så finns inget att erinra mot sökt tillstånd, om
den sökande genomgår eller ha genomgått utbildning i trygg och säker alkoholservering.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 80 (forts.)
______________________________________________________

Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: Från räddningstjänstens synpunkt finns inget att erinra
i rubricerad ansökan under förutsättning att:
 Högsta antal personantal i serveringslokalen ej överstiger vad den är avsedd för.
 Verksamhetsutövaren bedriver systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumenterar detta.
 Verksamhetsutövaren i övrigt vidtar åtgärder i skälig omfattning, för att förhindra personskador till följd av brand eller annan olycka.
Skatteverket: Bolaget är registrerat för F-skatt 080102, arbetsgivarregister 080501 och
momsregistrerad 080102. Finns inga restförda skatter eller avgifter.
Kronofogdemyndigheten: Förekommer inte i kronofogdemyndighetens register.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, miljöinspektör: Ansökan om tillstånd till alkoholservering föranleder följande erinran från miljö- och byggnadsnämnden.
Uteservering bör inte pågå längre än till kl. 22.00 söndag-torsdag.
Utredarens övervägande
I alkohollagen 8 kap 2 § står att serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att
han eller hon med hänsyn till sia personliga och ekonomisk förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i
enlighet med de krav som ställs i denna lag. Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa
att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för
att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i andra
stycket och om undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.
Inga undantag från skyldigheten finns att genomgå kunskapsprov. Sökanden Carina Andersson har genomgått och fått godkänt i folkhälsomyndighetens kunskapsprov och bedöms ha godkända kunskaper i alkohollagstiftningen och dess lagar och föreskrifter.
I lämplighetsprövningen måste även sökanden uppvisa personliga och ekonomiska förhållanden samt i möjligaste mån säkerställa att sökanden genom sin bakgrund inte är olämplig
till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.
Sökanden Carina Andersson förekommer inte i polisens belastningsregister och har inga
skatteskulder eller restförda avgifter hos skatte- eller kronofogdemyndigheten. Enskilda firman har inga långfristiga skulder/lån och soliditeten är därför god.
En annan förutsättning för serveringstillstånd är att sökanden har dispositionsrätt till aktuell
serveringslokal. Ett franchiseavtal/hyresavtal finns mellan Svenska Turistföreningen STF
AB och Carina Andersson.
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Sn § 80 (forts.)
______________________________________________________

Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Lokalen inomhus rymmer har 25 sittplatser och utomhus i trädgården ca 40 sittplatser, detta gör att bedömningen är att lokalen har lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalen.
Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen och ska möjliggöra ett varierat utbud av
maträtter. Vandrarhemmet har ett kök i direkt anslutning till serveringslokalen och en meny
med förrätt, huvudrätt och efterrätt har lämnats in till kommunen. Bedömningen är att sökanden därmed uppfyller köks- och matkravet i alkohollagen.
Utredningen har inte uppvisat något negativt som diskvalificerar sökanden. Miljö- och
byggnadsnämnden har erinran gällande serveringstiden till kl. 23.00. Miljö- och byggnadsnämnden anser att uteserveringen inte bör pågå längre än till kl. 22.00 söndag-torsdag. Övriga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan.
I Mariestads Kommuns riktlinjer, antagna 2013-05-14 står att normaltiden för servering utomhus är:
KL 11.00 – 23.00 söndag till torsdag.
KL 11.00 – 01.00 fredag och lördag.
Bedömningen är att servering till kl. 23.00 söndag-torsdag kan beviljas enligt ansökan.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-05-15
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Alkoholinspektör Annica Bringsved
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Socialnämnden
Sn § 81

SN 2014/153

Ansökan om stadigvarande utökat tillstånd att servera alkoholdrycker
på uteserveringen, Stadshotellet i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tillstyrker ansökan från Åkes Video AB, Nygatan 10, 542 30 Mariestad om
stadigvarande utökning till klockan 02.00 på uteserveringen (terrassen).
Paragrafen justeras omedelbart på socialnämnden.
Bengt Erik Askerlund (MP), Janne Jansson (S), Marie Engström Rosengren (V), Leif Johansson (S), Fred Joachim Bruns (S) samt Eivor Hallén (S) reserverar sig mot beslutet med
motiveringen att det inte finns några skäl att frångå kommunens riktlinjer
Bakgrund

Åkes Video AB, organisationsnummer 556240-5687 Nygatan 10 i Mariestad har enligt 8 kap
19 § alkohollagen (2010:1622) ansökt hos Socialnämnden om stadigvarande utökat tillstånd
på uteserveringen till kl. 02.00. Ansökan avser servering av starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker vid Stadshotellet, Nygatan 10 i Mariestad.
Utredning
Åkes Video AB har idag stadigvarande serveringstillstånd på uteserveringen vardagar till kl.
23.00 och fredag-lördag samt alla aftnar till kl. 01.00. Vid dansarrangemang är öppettiden
inomhus till kl. 02.00 lördagar och alla aftnar samt någon enstaka gång till kl. 03.00.
Ansökan avser stadigvarande utökat tillstånd från kl. 01.00 till kl. 02.00 på uteserveringen
fredag-lördag samt alla aftnar, med motivering att det är svårt att hålla alkoholen borta från
uteserveringen under de sista timmarna då alla utgångar är brandutryckningsdörrar och inte
får låsas eller blockeras. Idag finns en entrévärd som står vid en dörr och inte släpper ut gästerna med alkohol till uteserveringen.
Bedömning
Remissyttranden:
Polismyndigheten i Västra Götaland: Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant
sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning av försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Skulle arrangören
skapa ett försäljningsställe på terrassen så skulle detta kunna medföra att man inte kan upprätthålla alkohollagen i dess delar, att ordning och nykterhet följs eller att alkohol skulle
kunna tillhandahållas till underåriga eller berusade. Detta ställer stora krav på arrangören att
se till så att ordnigen sköts på terrassen utifrån eventuellt nya förhållanden. Polismyndigheten har ingen erinran mot ansökan, utifrån att alkohollagen följs. Att man kan upprätthålla
att serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, oaktat
nya förhållanden.
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Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: Från räddningssynpunkt finns intet att erinra i rubricerat ärende under förutsättning att:
- Antal personer som samtidigt vistas i lokalerna ej överstiger 795.
- Uppställning av möbler ej går intrång på utrymningsvägarnas bredd.
- Lokalernas nödutgångar hålles väl markerade och inifrån lätt öppningsbara utan tillgång
till nyckel.
- Lokalen är försedd med lämplig brandsläckningsutrustning.
Utredarens överväganden
Enligt riktlinjer för serveringstillstånd i Mariestads Kommun står:
Normaltiden för servering utomhus är:
11.00 – 23.00 söndag till torsdag
11.00 – 01.00 fredag och lördag.
Tillstånd fram till kl 03.00 inomhus och 02.00 utomhus beviljas mycket restriktivt och
endast fredag aoch lördag samt dag före helgdag vid enstaka tillfälle. Stadigvarande tillstånd
fram till kl 03.00 medges ej.
Vid bestämmelser om serveringstider ska sociala hänsyn ha företräde framför
företagsekonomiska eller näringspolitiska. Reglerna om om serveringstider för
alkoholdrycker utgör en väsentlig del av alkohollagstiftningen.
I ansökan är motiveringen till utökad serveringstid att det är svårt att hålla alkoholen borta
från uteserveringen den sista timmen och att detta kan medföra problem såsom att gästerna
sveper allt i glaset, vilket medför fylla och att många gäster vill svalka sig efter en tur på
dansgolvet med drink, öl eller vatten och kan inte göra detta. Bolaget har även en entrévärd
för att bevaka dörren.
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att
störningar på grund av oordning och nykterhet undviks.
Polis- och räddningstjänst har ingen erinran mot ansökan, utifrån att alkohollagen följs,
samt att räddningstjänstens krav följs.
Bedömningen är att ansökan avslås med motivering att Mariestads Kommuns riktlinjer bör
följas och att sociala hänsyn har företräde framför företagsekonomiska eller
näringspolitiska, samt att reglering av serveringstider för alkoholdrycker utgör en väsentlig
del av alkohollagstiftningen.
Arbetsutskottets förslag

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

Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden ska tillstyrka ansökan från Åkes Video AB,
Nygatan 10, 542 30 Mariestad om stadigvarande utökning till klockan 02.00 på uteserveringen (terrassen).
Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar, med hänvisning till kommunens riktlinjer, att socialnämnden ska avslå ansökan från Åkes Video AB, Nygatan 10, 542 30 Mariestad om stadigvarande utökning till klockan 02.00 på uteserveringen (terrassen).
Janne Jansson (S), Marie Engström Rosengren (V), Leif Johansson (S), Fred Joachim Bruns
(S) samt Eivor Hallén (S) tillstyrker Askerlunds (MP) yrkande.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget yrkande.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar Askerlunds (MP)
förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
enligt Fagerlunds (M) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-05-22
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Alkoholinspektör Annica Bringsved
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SN 2014/176

Tillfällig delegation till ordföranden – serveringstillstånd 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge ordföranden delegation att bevilja tillfälliga serveringstillstånd
till allmänheten under sommarperioden 2014 då socialnämnden inte sammanträder.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Under den period av sommaren som socialnämnden inte sammanträder bör nämnden ha
service att kunna bevilja tillfälliga serveringstillstånd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, avdelningschef IFO Anette Karlsson och
alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2014-05-22
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
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SN 2014/159

JO anmälan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att översända verksamhetens yttrande till JO och att ställa sig
bakom beslutet att inte lämna ut sekretesshandlingarna till obehörig person.
Paragrafen justeras omedelbart.
Margareta Alexandersson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Åke Rutgersson har anmält bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson till JO 2014-04-23,
eftersom han är missnöjd att han inte fått ut hans sin väns medicinska journalanteckningar.
Han uppger att han har en fullmakt från sin vän som ger honom rätt att begära ut hans
handlingar.
Det fanns en fullmakt, men hans vän har återtagit den, och därför har inte hans begäran
verkställs, eftersom Åke Rutgersson inte är utsedd till hans juridiska företrädare.
Vård och omsorgsförvaltningen har handlat rättsenligt när inte sekretesshandlingar lämnats
ut till Åke Rutgersson.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-05-09
Yttrande till JO, upprättad av bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson, 2014-05-06
JO-anmälan från Åke Rutgersson, 2014-04-18
Fullmakt
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Bitr. chef för vård och omsorg Britt Johansson
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SN 2014/189

Ändring av delegation i alkoholärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att återta delegationen till tjänstemännen gällande beslut om
utvidgat serveringstillstånd vid enstaka tillfälle i egen lokal och utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfälle.
2. Socialnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att besluta om utvidgat serveringstillstånd vid enstaka tillfälle i egen lokal och utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfälle
3. Socialnämnden beslutar därmed att ta bort handläggningstiden på två veckor gällande
utvidgat serveringstillstånd vid enstaka tillfälle i egen lokal och utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfälle.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Beslut enligt 8 kap 2 § AlkL, om att tillfälligt utöka serveringstider eller serveringsyta är delegerat till förvaltningschef. Dessa frågor ger ofta upphov till mycket diskussion om hur
riktlinjerna ska tillämpas, det är därför lämpligt att beslutet fattas av socialnämndens arbetsutskott. Det kan innebära att utskottet behöver kallas in till extra sammanträden, något som
borde kunna begränsas genom att krögarna i kommunen informeras om ändringen och om
längre handläggningstider.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-22
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
Justerandes signatur
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SN 2014/98

Ekonomi – Prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 2, maj 2014.
2. Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att fortsätta arbeta med den lagda
åtgärdsplanen för att komma i ekonomisk balans.
Janne Jansson (S), Bengt Erik Askerlund (MP), Marie Engström Rosengren (V), Leif Johansson (S), Fred Joachim Bruns (S) samt Eivor Hallén (S)deltar inte i beslutspunkt 2.
Bakgrund

Avdelningarna inom Socialnämndens verksamhet redovisar prognoser fyra gånger per år
samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas
för socialnämnden.
Avstämning maj 2014 visar på ett underskott i verksamheterna, IFO – 3 600 tkr och VOO
-2 700tkr. Totalt underskott för socialnämnden är -6 300 tkr.
Individ och familjeomsorgens underskott beror i huvudsak på placeringar för barn och unga.
Vård och omsorgs underskott finns inom hemvården. Underskottet i hemvården är -3 500
tkr vilket är en stor avvikelse. En omfattande analys av hemtjänsten/hemvården genomfördes hösten 2013. Analysarbetet kommer att fortsätta under våren 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson och ekonom Pia
Möller, 2014-06-02
Ekonomiskt underlag, 2014-06-02
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Sektorchef Lotta Hjoberg, IFO-chef Anette Karlsson
Bitr. chef för vård och omsorg Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson, Ekonom Pia Möller
Justerandes signatur
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Sida 12

Socialnämnden
Sn § 86

SN 2014/124

Budget för socialnämndens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att upprätta en detaljbudget baserad på fullmäktiges budgetbeslut i juni. Detaljbudgeten ska presenteras på socialnämndens sammanträde i
september.
Bakgrund

Budgetarbetet i Mariestads kommun inleddes med en budgetupptakt då samtliga nämnder
beskrev budgetförutsättningar samt inriktning för målarbetet för nästkommande år.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10 om förslag till preliminära ramar för nämndernas
verksamhet år 2015. Nämnderna hade därefter fram till den 16 april att konsekvensbeskriva
den tilldelade budgetramen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomförde en budgetträff den 23 april då nämndernas
presidier och berörda tjänstemän deltog. Därefter följde partipolitiska överläggningar inför
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj och i kommunstyrelsen den 27 maj.
Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2015 samt flerårsplaner för år 2016 och 2017
vid sammanträdet den 16 juni.
Enligt beslutet i kommunstyrelsen den 27 maj tilldelades Socialnämnden en ramökning om
totalt 13 000 tkr, varav försörjningsstöd 1 000 tkr.
Socialnämnden har utöver den tilldelade ramen ett utökat behov om 6 000 tkr. För att
komma i budgetbalans måste Socialnämnden vidta åtgärder.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-06-02
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Sektorchef Lotta Hjoberg, IFO-chef Anette Karlsson
Bitr. chef för vård och omsorg Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson, Ekonom Pia Möller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 13

Socialnämnden
Sn § 87

Sekretess
__________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 88

Sekretess
__________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Socialnämnden
Sn § 88 (forts.) Sekretess
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 89

SN 2014/154

Införande av ÄBIC, Äldres Behov I Centrum inom vård- och
omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att förbereda införandet av ett systematiskt arbetssätt och en strukturerad dokumentation med ett nationellt fackspråk inom äldreomsorgen ÄBIC. Genom att arbeta systematiskt utifrån behov istället för utifrån insatser blir vård
och omsorg mer likvärdig och rättssäker i hela landet. I Mariestads kommun föreslås modellen benämnas BIC, Behov I Centrum istället för ÄBIC.
Modellen ger möjlighet till bättre data för officiell statistik och öppna jämförelser. Genom
strukturerad dokumentation och ett gemensamt språk blir statistiken jämförbar mellan landets kommuner.
Socialstyrelsen har arbetat fram ett förslag till nya registeruppgifter (statistik). De nya statistikuppgifterna bygger på de strukturerade uppgifter som registreras i ÄBIC vilket gör det
svårt för kommuner att låta bli att införa ÄBIC.
ÄBIC kräver att befintligt verksamhetsprogram Procapita anpassas till ÄBIC vilket för med
sig en engångskostnad på 65 000 kronor samt en månadskostnad på 1 350 kronor.
Implementering av ÄBIC är ett omfattande förändringsarbete när det gäller myndighetsutövningen. Införandet kräver extra handläggarresurser under införandeprocessen. Viss tid
kommer också att åtgå för att introducera modellen hos utförarna.
Socialstyrelsen har fått 70 miljoner att fördela 2014 som prestationsersättning för införande
av ÄBIC.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 89 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse inklusive utredning upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och enhetschef Marianne Iwarson, 2014-04-04.
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 18

Socialnämnden
Sn § 90

SN 2014/174

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1 år
2014 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO 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.
För kvartal 1, 2014, rapporterar sektor stöd och omsorg 12 ej verkställda beslut.
Sex beslut enlig LSS om kontaktperson har inte verkställts i rätt tid. Skälet som anges är
omorgansation vilket innebär att arbetsuppgiften att rekrytera kontaktpersoner blev inte utförd då personen med den uppgiften gick i pension.
Två beslut enligt LSS om bostad för vuxna har inte verkställts på grund av resursbrist vilket
innebär att det inte finns ledig bostad att erbjuda.
Två beslut om bostad, en enligt LSS och en enligt SoL där enskilda blivit erbjudna bostad
men tackat nej.
Ett beslut om bostad enligt LSS där den enskilde har erbjudits bostad och tackat ja men
själv valt att flytta in 2014-09-01vilket gör att beslutet inte verkställs inom tre månader.
Ett beslut om boendestöd enligt SoL ej verkställt då den enskilde ligger på sjukhus.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-05-07
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna, Sektorchef Lotta Hjoberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 19

Socialnämnden
Sn § 91

SN 2014/111

Ansökan om föreningsbidrag för 2014 – Adoptionscentrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag till Adoptionscentrum med 2 000 kr för
2014.
Bakgrund

Adoptionscentrum arbetar med information, i huvudsak, till adoptivföräldrar och blivande
adoptivföräldrar men även till allmänheten och kommunens personal i berörda verksamheter. Föreningen bedriver ett viktigt arbete med stöd och information till adoptivföräldrar och
blivande adoptivföräldrar samt till adopterade barn och unga.
Föreningen söker nu bidrag med 2000 kr till barn- och ungdomsverksamhet och till föreningens informationsverksamhet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette
Karlsson, 2014-05-16
Ansökan om föreningsbidrag 2014 inkl. bilagor.
______________________________________________________

Expedieras till:
Adoptionscentrum
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 20

Socialnämnden
Sn § 92

SN 2014/177

Barnahus Skaraborg Verksamhetsberättelse 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av rapporten lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

Barnahus Skaraborg startade verksamheten hösten 2012. Detta innebär att verksamhetsberättelsen för 2013 är den första som beskriver ett helt års verksamhet.
Samtidigt som Barnahuset fullgjort de löpande uppgifter som verksamheten är tänkt för har
ett utvecklingsarbete genomförts under 2013. Verksamheten har utgjorts av telefonrådgivning till yrkespersoner, samrådsmöten och tillhandahållande av barnvänliga upplägg vid
barnförhör.
Verksamhetsberättelsen visar att Mariestads kommun väl nyttjar denna resurs, både gällande
konsultationer och samråd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-16
Barnahus Skarborg – Verksamhetsberättelse 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
Barnahus Skaraborg
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 21

Socialnämnden
Sn § 93

SN 2014/178

Verksamhetsberättelse för familjerådgivningen 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av rapporten lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

Omfattningen och inriktningen på familjerådgivningen beskrivs i den bifogade skrivelsen.
Verksamhetsberättelsen redogör även för hur resultatet blivit i förhållande till uppställda
mål.
Av sammanställningarna framgår antalet besök, antalet behandlade ärenden samt den utåtriktade verksamheten dels kommunvis, dels sammantaget för de sju berörda kommunerna.
Det här ärendet behandlar endast den specifika statistiken för Mariestads kommun, för övriga sex kommuner finns uppgifter att tillgå.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-16
Verksamhetsberättelse för familjerådgivningen 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
Familjerådgivningen
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 22

Socialnämnden
Sn § 94

SN 2014/96

Lex Sarah med anledning av förväxling av protokoll
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av utredningen lägga informationen till
handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

Det framkommer 2014-02-13 att socialnämndens protokoll med sekretesskyddat innehåll
förväxlats mellan två klienter. En översyn av rutin och arbetssätt kommer att ske för att
hindra att liknande inträffar igen.
Händelsen är att betrakta som mycket olämplig men någon enskild har inte kommit till
skada.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-16
Utredning Lex Sarah upprättad av biträdande vård och omsorgschef Britt Johansson,
2014-03-03
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 23

Socialnämnden
Sn § 95

SN 2014/37

Lex Sarah med anledning av brister i handläggning avseende försörjningsstöd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av underlaget lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

I samband med intern granskning har det rapporterats brister enligt Lex Sarah 2013-11-28
och 2014-01-20. Det har under en tid pågått intern granskning av handläggning och dokumentation inom avdelningen. Det pågår samtidigt ett arbete med att ta fram riktlinjer och
rutiner för IFO:s arbete men även för att kvalitetssäkra detta. Det finns en planerad intern
aktgranskning två gånger per år samt en plan för kompetensutveckling.
Det har uppdagats att det i handläggningen som rör försörjningsstöd förekommer brister i
form av att beslut grundas på gamla utredningar och kan vara otydligt formulerade, det saknas aktuella bedömningar, det brister i att kommunicera utredningar, det saknas samordnade individuella planer och barnperspektivet har inte beaktats.
Det finns ingenting som framkommit i utredningen om att en enskild farit illa pga. påtalade
brister i handläggningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-16
Utredning Lex Sarah upprättad av avdelningschef IFO Anette Karlsson, 2014-05-11
Rapport Lex Sarah upprättad av enhetschef vuxen Ingela Skarin, 2013-11-28
Utredning Lex Sarah upprättad av avdelningschef IFO Anette Karlsson, 2014-05-11
Rapport Lex Sarah upprättad av enhetschef vuxen Ingela Skarin, 2014-01-20
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg, Avdelningschef IFO Anette Karlsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 24

Socialnämnden
Sn § 96

SN 2014/179

Lex Sarah med anledning av brister i handläggning avseende ensamkommande barn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av underlaget lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

Det har uppdagats att det i handläggningen som rör ensamkommande barn förekommit
brister i form av för långa utredningstider, att överväganden om fortsatt vård inte skett i rätt
tid och att det saknas genomförandeplaner i akter. De orsaker som identifierats under utredningen är hög arbetsbelastning och personalomsättning. Genomförandeplaner finns men
förvaras på boendet Luna och inte i den enskildes akt.
Det finns ingenting i framkomna uppgifter om att en enskild farit illa pga. påtalade brister i
handläggningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-16
Utredning Lex Sarah upprättad av avdelningschef IFO Anette Karlsson, 2014-05-11
Rapport Lex Sarah upprättad av enhetschef vuxen Ingela Skarin, 2014-05-02
Kartläggning av ensamkommande flyktingbarn upprättad av enhetschef vuxen Ingela Skarin, 2014-05-02
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 25

Socialnämnden
Sn § 97

SN 2013/316

Tillsyn av utredningstider gällande utredningar enligt
socialtjänstlagen avseende barn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat utredningstider för utredningar avseende barn, inledda i mars månad 2013. IVO översänder sammanställningen för kännedom
och eventuella åtgärder. Resultaten kommer att användas i planering av kommande tillsyner.
Mariestads kommun redovisar att 14 utredningar inleddes under den perioden och vid fyra
tillfällen överskridit utredningstiden, i tre ärenden med en dag och i ett ärende med 11 dagar. IVO har 140411 beslutat avsluta ärendet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-22
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2014-04-11
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 26

Socialnämnden
Sn § 98

SN 2014/95, SN 2013/343, SN 2014/97, SN 2014/103, SN 2014/128

Lex Sarah med anledning av brister i handläggning och
dokumentation
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att efter att ha tagit del av rapporten lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i ärendet.
Bakgrund

Det har uppdagats att det i handläggningen och dokumentation av ärenden, handlagda av en
särskild socialsekreterare, finns stora brister och det har kommit in ett flertal Lex Sarahrapporter angående brister av samma handläggare. Det är allvarligt att bristerna funnits över
tid utan att ha åtgärdats.
Det pågår ett långsiktigt arbete med den interna kontrollen och ett kvalitetsledningssystem
med tydliga processer samt uppdaterade och kända riktlinjer och rutiner. Det är planerat för
en genomgång av individ- och familjeomsorgen av externa konsulter från KPMG.
Det finns ingenting i framkomna uppgifter om att en enskild utsatts för allvarlig fara med
anledning av de påtalade bristerna i handläggningen.
Med de åtgärder som vidtagits samt som finns planerade görs bedömningen att tillräckliga
åtgärder vidtagits för att liknande brister inte ska förekomma inom avdelningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och avdelningschef IFO Anette Karlsson,
2014-05-22
Lex Sarah-utredning upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2014-05-22, dnr
2014/95
Anmälan enligt Lex-Sarah av enhetschef IFO Barn och Ungdomsenheten, 2014-02-27, dnr
2014/95
Lex Sarah-utredning upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2014-05-22, dnr
2013/343
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 27

Socialnämnden
Sn § 98 (forts.)
______________________________________________________

Anmälan enligt Lex-Sarah av enhetschef IFO Barn och Ungdomsenheten, 2013-12-13, dnr
2013/343
Lex Sarah-utredning upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2014-05-22, dnr
2014/97
Anmälan enligt Lex-Sarah av enhetschef IFO Barn och Ungdomsenheten, 2014-02-28,
2014/97
Lex Sarah-utredning upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2014-05-22, dnr
2014/103
Anmälan enligt Lex-Sarah av socialsekreterare Carina Mikszath och socialsekreterare Sebastian Nohlberg, 2014-03-10, dnr 2014/103
Lex Sarah-utredning upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2014-05-22, dnr
2014/128
Anmälan enligt Lex-Sarah av socialsekreterare Carina Mikszath och socialsekreterare Sebastian Nohlberg, 2014-04-06, dnr 2014/128
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Avdelningschef IFO Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 28

Socialnämnden
Sn § 99

SN 2014/54

Redovisning av delegationsbeslut under april 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nr 5/2014
Delegationsbeslut

Ärende

Individ- och familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2014-05-01 t.o.m. 2014-05-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-05-01 t.o.m. 2014-05-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-05-01 t.o.m. 2014-05-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-05-01 t.o.m. 2014-05-31

LSS
Äldre- och handikappomsorgen
Bostadsanpassning

Dnr

Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 6 maj 2014
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 20 maj 2014
Beslut om ansökan om tillstånd
att servera alkoholdrycker till kl.
03:00, utsträckt serveringstid

SN 2014/168

Beslut om ansökan om tillstånd
att servera alkoholdrycker till kl.
02:00 respektive 03:00, utsträckt
serveringstid

SN 2014/152

Beslut om utsträckt serveringstid
enligt 7 kap 5 § 1 stycket alkohollagen (2010:1622) vid enstaka
tillfällen
Beslut efter inkommen överklagan om ansökan om tillstånd att
servera alkoholdrycker till kl.
03:00, utsträckt serveringstid

SN 2014/180

SN 2014/168

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 29

Socialnämnden
Sn § 100

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om granskning för rubricerad detaljplan.
______________________________________________________

Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om granskning för rubricerad detaljplan.
______________________________________________________

Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m fl, Mariestads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om granskning för rubricerad detaljplan.
______________________________________________________

Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om samråd för rubricerad detaljplan.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-10

Sida 30

Socialnämnden
Bilaga 1:
Omröstning § 81

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Fred-Joachim Bruns (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Madeleine Biesért Salén (M)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

AVSTÅR

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2014-06-10

Anslagsdatum

2014-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-07-03

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

