
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Hovden och Torsö, Stadshuset, tisdagen den 4 juni 2019 
kl 09:00-14:45 
 

 
Beslutande Erik Ekblom (M), ordförande 

Sebastian Clausson (S), vice ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Margareta  Alexandersson (KD), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot, ej 64-69 
Richard Thorell (M), tjänstgörande ersättare §§ 64-69 
 

Övriga deltagare Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 53-56 
Annica Bringsved, ANDT-handläggare §§ 57-62 
Annica Olsson, ekonom § 67 
Pia Möller, ekonom § 67 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 52-69 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Erik Ekblom  

Justerande  
 

 Sebastian Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-06-04 

Anslagsdatum 2019-06-10 Anslaget tas ner 2019-07-03 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 52                                                   Dnr 2019/00002  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 53                                                   Dnr 2019/00142  

Lokalutredning - individ-och familjeomsorgens 
verksamheter 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom de förslag som framkommit i 
utredningen och ger verksamheten i uppdrag att verkställa enligt utredningens 
resultat men avvakta med flytt av Pilen. 
 
Socialnämnden beslutar att avvakta kostnadsunderlag innan beslut tas om flytt 
av Härbärget till Mariehöjd.     

Bakgrund 

Lokalutredning har genomförts inom avdelningen Individ- och familjeomsorg i 
syfte att minska kostnaderna för lokaler. Utredningen har gjorts i ett 
sammanhang av att hitta nya sätt att arbeta som har arbetats in i utredningen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, 
Lokalutredning – individ- och familjeomsorgens verksamheter 2019  

Dokument: Lokalutredning – individ- och familjeomsorgens verksamheter 2019 
upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-05-16      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 54                                                   Dnr 2019/00143  

Styrande dokument för arbetet med hemmaplanslösningar 
inom IFO  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom den inriktning i arbete som   
dokumentet beskriver samt ger verksamheten i uppdrag att fortsätta 
arbetet med att utforma nya former för utredning och insatser.  

2. Socialnämnden ger i uppdrag till sektorchef att tillföra dokumentet en 
skrivning om uppföljning av givna insatser och ta fram en mall för 
utvärderingen. 

3. Socialnämnden ger i uppdrag till sektorchef att revidera riktlinjen ” 
Riktlinje för placeringar och andra insatser avseende barn och unga” 
och socialnämndens delegationsordning.     

Bakgrund 

Det stora inflödet av ärenden till IFO kräver nya sätt att arbeta som inte kräver 
köp av vård och utredningar. För att få bättre förutsägbarhet i ekonomin och 
mer eget inflytande över kvalitéten i insatserna måste fler barn, unga och deras 
familjer få hjälp i sin hemmiljö. Detta kräver ett enträget arbete med fokus på 
både ekonomi och kvalité och där nya lösningar prövas.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, Styrande 
dokument för arbetet med hemmaplanslösningar inom IFO 

Dokument: Styrande dokument för arbetet med hemmaplanslösningar inom 
IFO upprättat av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23 

Dokument: Checklista vid köp av extern vårdplats, daterat 2019-05-13       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ-och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 55                                                   Dnr 2019/00144  

Informationsärende - Utredning angående att förstärka 
familjehemsverksamheten 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Att utveckling av familjehemsverksamheten är en del av arbetet med att minska 
köp av konsultstöds familjehem till förmån för egna direktkontrakterade 
familjehem.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, 
Informationsärende – Utredning angående att förstärka 
familjehemsverksamheten 

Dokument: Utredning angående att förstärka familjehemsverksamheten daterad 
2019-05-13       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 56                                                   Dnr 2019/00145  

Informationsärende - Utredning av familjer på hemmaplan 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Att utveckla utredningsarbetet på hemmaplan kan ersätta köp av placeringar på 
HVB av föräldrar och barn. Detta är en del i utvecklingen av 
hemmaplanslösningar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, 
Informationsärende – Utredning av familjer på hemmaplan 

Dokument: Utredning av familjer på hemmaplan, daterad 2019-05-14       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 57                                                   Dnr 2019/00140  

Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Rönnlunds Källarkrog, Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja, enligt 8 kap 2 § Alkohollagen, Mikael 
Rönnlund organisationsnummer 631106-7810, Dillö, Hjorthammaren 13, 542 
91 Torsö, utökat tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till 
allmänheten på Rönnlunds Källarkrog till kl. 03.00. Serveringstillståndet gäller 
med en serveringstid mellan 11:00 – 03:00 vid Halloween 191126 och juldagen 
191225. Gäller inomhus i restaurangen. 
 
Villkor: Det antal ordningsvakter som polismyndigheten förordnar ska följas. 
 
Motivering: Vid ansökan om offentlig danstillställning bestämmer 
polismyndigheten antalet ordningsvakter som ska tjänstgöra under 
serveringstiden, detta för att se till att ordning och nykterhet sköts.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Mikael Rönnlund organisationsnummer 631106-7810, Dillö, Hjorthammaren 
13, 542 91 Torsö, har hos kommunen ansökt om utökat tillstånd enligt 8 kap 2 
§ alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin och spritdrycker,  vid 
ovan rubricerat serveringsställe till kl. 03.00. 
 
Serveringstillståndet är avsett att gälla mellan kl. 11.00 – 03.00 vid Halloween 
191126 och juldagen 191225. Gäller inomhus i restaurangen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, Ansökan om 
utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, Rönnlunds Källarkrog, Mariestad 

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 
2019-05-21, Ansökan m utökat tillstånd att servera alkoholdrycker Rönnlunds 
Källarkrog, Mariestad       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
ANDT-handläggare Annica Bringsved 
Rönnlunds Källarkrog 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 58                                                   Dnr 2019/00141  

Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Bakgårn by Wästgötabagarn, Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Wästgötabagaren i Mariestad AB 
organisationsnummer 556576-7190 utökat tillstånd att servera starköl, vin och 
spritdrycker för servering till allmänheten på Bakgårn by Wästgötabagarn, 
Österlånggatan 23, 542 30 i Mariestad till kl. 02.00 tisdagen den 11 juni 2019. 
 
Serveringstid kl. 21.00-02.00 inom befintliga serveringsytor i restaurang, inre 
rummet samt bakgården (uteservering). 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Wästgötabagaren i Mariestad AB organisationsnummer 556576-7190 har hos 
kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att 
få servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla tisdagen den 11 juni 2019 med 
serveringstid kl. 21.00-02.00 inom befintliga serveringsytor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, Ansökan om 
utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, Bakgårn by Wästgötabagarn, 
Mariestad 

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 
2019-05-03, Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker Bakgårn by 
Wästgötabagarn, Mariestad       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
ANDT-handläggare Annica Bringsved 
Wästgötabagaren 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 59                                                   Dnr 2018/00225  

Överklagan av beslut - Ansökan från Bakgården om utökad 
serveringstid till  kl. 02:00 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden beslutar att avvisa överklagan då de som klagar inte har 
besvärsrätt.  
 
Socialnämnden beslutar att avvisa överklagan då den inkommit försent. 
 
Enligt 22 § Förvaltningslagen får beslut överklagas av den som beslutet angår 
om beslutet har gått honom emot och kan överklagas. 
 
Nämnden gör bedömningen att de klagande inte bor så nära verksamheten som 
beslutet gäller att de därigenom eller annars berörs av det beslut de vill klaga 
över på ett sådant sätt att de har besvärsrätt. Överklagandet ska därför avvisas. 
 
Detta beslut kan överklagas, se bilaga.       

Bakgrund 

Förvaltningsrätten i Jönköping har översänt överklagan som inkommit till 
förvaltningsrätten 2019-05-05, istället för till den myndighet som meddelat det 
överklagade beslutet. Överklagan från Förvaltningsrätten inkom 2019-05-10 till 
Mariestads Kommun. 
 
Överklagan avser beslut i ärende gällande utökad serveringstid enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen som beslutades i Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-04, Dnr 
2018/00225 Snau § 405. Beslutet gäller Wästgötabagarn i Mariestad AB, 
organisationsnummer 556576-7190.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, Överklagan 
av beslut - Ansökan från Bakgården om utökad serveringstid till kl. 02:00 

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 
2019-05-14, Överklagan av beslut 2018-12-04      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
ANDT-handläggare Annica Bringsved 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 60                                                   Dnr 2019/00146  

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera 
alkoholdrycker, Waterside, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att bevilja Lindev fastigheter AB organisationsnummer 
556763-4620, Ekebydalsvägen 38, 182 65 Djursholm, tillstånd att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Waterside, Oxvägen 5, 542 45 Mariestad. Serveringstillståndet gäller året runt 
med en serveringstid mellan 11:00 – 02:00 alla dagar i restaurangen inomhus, 
uteserveringen samt innegården och tillhörande inhägnat grönområde. 
 
OBS! Beslut kan tas först när remissvar från Räddningstjänsten och 
skatteverket inkommit. 
 
Detta beslut kan överklagas.    

Bakgrund 

Lindev fastigheter AB, organisationsnummer 556763-4620 har hos kommunen 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande till 
allmänheten, året runt med serveringstid 11:00 – 02:00 inom befintliga 
serveringsområden.   

Underlag för beslut 

Utredning/tjänsteskrivelse upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 
2019-05-29, delas på sammanträdet      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Waterside) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 61                                                   Dnr 2019/00147  

Ansökan om ändrat tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Levin & Co, Mariestad  

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Lagd AB organisationsnummer 559155-
4109, Östergatan 11, 542 30 Mariestad ändrat tillstånd att utöka sin 
serveringstid att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på Levin & Co, Östergatan 11 i Mariestad till kl. 01:00 i 
restaurangen inomhus och till kl. 01:00 på uteserveringen fredagar och lördagar. 
 
Serveringstiden: Kl. 11:00 – 01:00 i restaurangen inomhus. Kl. 11:00-01:00 
uteserveringen fredag och lördag. 
 
Detta beslut kan överklagas.      

Bakgrund 

Lagd AB, organisationsnummer 559155-4109 har hos kommunen ansökt om 
ändrat tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att utöka sin 
serveringstid att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är 
avsett att restaurangen inomhus med sökt serveringstid till kl 01:00 i 
restaurangen inomhus och till kl 01:00 på uteserveringen fredag och lördag.     

Underlag för beslut 

Utredning/tjänsteskrivelse upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 
2019-05-27, delas på sammanträdet      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
ANDT-handläggare Annica Bringsved 
Levin & Co 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 62                                                   Dnr 2018/00222  

Revidering av socialnämndens delegationsordning - Tillägg 
och förändringar avseende beslut enligt alkohollagen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag när det gäller ändringar 
och tillägg i delegationsförteckning avseende beslut enligt alkohollagen.     

Bakgrund 

Mariestads kommun köper handläggning av alkoholärenden av Lidköpings 
kommun, detta tillsammans med andra kommuner och inom ramen för Tillsyn 
i Samverkan, TiS. Det har gjort en översyn över nämndens delegation av beslut 
enligt alkohollagen med anledning av bland annat ny förvaltningslag (2017:900).  
 
Inom ramen för TiS har en översyn gjorts över nämndens delegation av beslut 
enligt alkohollagen. Förslaget i tjänsteskrivelsen är att delegera ytterligare beslut 
som tidigare inte funnits delegerat, att formulera om vissa beslut i 
delegationsförteckningen till att bättre motsvara skrivningar i lagtexten samt att 
korrigera vissa lagparagrafer så de motsvarar rätt paragrafer enligt den nya 
förvaltningslagen. Besluten fattas i samband med handläggning av utredning 
och tillsyn av serveringstillstånd av alkohol till restauranger.  
 
Förslag till nämnden att delegera följande tillägg: 

 Beslut att inleda tillsynsärende till handläggare som lägsta delegat  

 Beslut att avsluta tillsynsärende utan åtgärd till handläggare som lägsta 
delegat  

 Avskriva ärende om serveringstillstånd när ärendet ej är komplett till 
handläggare som lägsta delegat. 

 
Förslag att göra följande ändringar: 

 Ändra skrivning när det gäller beslut om tillfälliga serveringstillstånd 
med stöd av 9 kap 12 § AL från konkursförvaltare (max tre månader) till efter 
ansökan från konkursbo enligt samma lagrum.  

 Ändra skrivning när det gäller Beslut om att överklaga till förvaltningsrätt 10 
kap 1 § AL till Beslut om överklagande till Förvaltningsrätt enligt samma lagrum.  

 Ändra skrivning när det gäller att avvisa överklagan som försent inkommit till 
avvisa överklagan som inkommit försent samt ändra lagparagraf från 24 § 
förvaltningslagen (FL) till 45 § förvaltningslagen (FL) med anledning av 
ny förvaltningslag.  
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 Ändra skrivning från Begäran om inhibition till begäran att det överklagade 
beslutet tills vidare inte ska gälla samt ändra lagparagraf från 29 § 
förvaltningslagen till 48 § förvaltningslagen med anledning av ny 
förvaltningslag.  

 Ändra skrivning från ompröva uppenbart oriktigt beslut till ompröva uppenbart 
felaktigt beslut samt ändra lagparagraf från 28 § förvaltningslagen (FL) till 
37-39 §§ förvaltningslagen (FL) med anledning av ny förvaltningslag.  

 Att ändra skrivning från att lämna och inhämta handlingar enligt 9 kap 8 § 
Alkohollagen (AL) till lämna uppgifter på begäran av annan tillsynsmyndighet 
enligt samma lagrum.  

 Att ändra skrivning från avge yttrande till annan myndighet till inhämta 
upplysningar och yttranden från annan myndighet samt ändra lagparagraf från 6 
§ förvaltningslagen (FL) till 8 § förvaltningslagen (FL) med anledning av 
ny förvaltningslag.  

 
Förslag att göra följande förtydligande:  

 I kommentarsfält förtydliga att det när ordförande avses gäller det i fall 
som avses i 6 kap 36 Kommunallagen (KL). ”En nämnd får uppdra åt 
ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde”. 

 
Förvaltningens har upprättat delegationsförteckning enligt förslaget och lagt 
som bilaga till handlingarna. För att markera vilka beslut som är ändrade är 
dessa markerade i gult i bilagan.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-27,    Revidering 
av socialnämndens delegationsordning - Tillägg och förändringar avseende 
beslut enligt alkohollagen 

Bilaga: Delegationsförteckning gällande ärenden enligt Alkohollagen (AL) vid 
beslut enligt förvaltningens förslag    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Lidköpings kommun, enhetschef TiS Linda Billing) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 63                                                   Dnr 2019/00148  

Socialnämndens mål år 2020  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan eget 
förslag.     

Bakgrund 

Arbetsutskottet diskuterar socialnämndens mål för år 2020.      

Underlag för beslut 

Dokument: Diskussionsunderlag om målformuleringar upprättat av socialchef 
Karin Utbo, 2019-05-23, delas på sammanträdet      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 64                                                   Dnr 2019/00149  

Ersättningssystem inom socialnämndens verksamheter  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom modellen med ersättningssystem 
och ger verksamheten i uppdrag att införa detta i hela verksamheten.       

Bakgrund 

Ett ersättningsystem i enlighet med förslaget ger varsamheten bättre styrning 
och kontroll av ekonomin samt underlättar styrning mot mål. För varje del i 
verksamheten ska det utarbetas kriterier som utgår från den specifika 
verksamhetens uppdrag och förutsättningar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, 
Ersättningssystem inom socialnämndens verksamheter 

Dokument: Ersättningssystem, sektor Stöd och Omsorg upprättat av socialchef 
Karin Utbo, 2019-05-23       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 65                                                   Dnr 2019/00150  

Socialnämndens uppföljning av verksamheten  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att verksamheten ska följas upp enligt förslaget med 
komplettering av sjuktal.       

Bakgrund 

Socialnämndens ekonomiska förutsättningar i kombination med att nya sätt att 
arbeta implementeras kräver att vissa nyckeltal följs varje månad för att 
säkerställa att verksamheten drivs i den riktning som nämnden har beslutat. 
 
Nyckeltalen ska vara så aktuella om möjligt varför de kan presenteras på direkt 
på socialnämndens möte utan föregående utskick.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, 
Socialnämndens uppföljning av verksamheten 

Dokument: Socialnämndens uppföljning av verksamheten upprättad av 
socialchef Karin Utbo, 2019-05-23       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 66                                                   Dnr 2019/00104  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 - Neuroförbundet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Neuroförbundet i 
Skövde med 3 700 kr för 2019.       

Bakgrund 

Föreningen Neuroförbundet i Skövde är en lokalförening, ansluten till den 
riksomfattande intresseorganisationen Neuroförbundet, tidigare Neurologiskt 
Handikappades riksförbund, NHR. Organisationen har ett 90-tal länsförbund 
och lokalföreningar. Lokalföreningen i Skövde har 230 stycken medlemmar 
varav 37 stycken från Mariestads kommun. 
 
Enligt föreningens verksamhetsplan för 2019 planeras bland annat ett antal 
rekreationsveckor på Piperska stiftelsens anläggning i Lundsbrunn, ”Må-bra-
dagar” under vår och höst, deltagande i aktiviteter som t.ex. nationella 
Neurodagen samt kurser och träffar i Riksförbundets regi.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-17, Ansökan om 
föreningsbidrag 2019 – Neuroförbundet i Skövde  

Ansökan från Neuroförbundet i Skövde tillsammans med balans- och 
resultatrapporter för 2018, verksamhetsplan för 2019, revisionsberättelse för 
2018 och verksamhetsberättelse för 2018      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Neuroförbundet i Skövde) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 67                                                   Dnr 2019/00127  

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter, maj 
månad 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende maj 
månad. 

 
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta fram en 

åtgärdslista för att nå budget i balans.       

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti.  
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Ekonomienheten har upprättat månadsavstämning per maj månad 2019 
avseende socialnämndens verksamheter. 
 
Månadsavstämning maj månad, år 2019, visar en avvikelse på socialnämnden 
med -14 600 tkr. Sektorchefen visar ett resultat på -100 tkr, IFO -1 700 tkr, 
VoO -3 450 tkr och Biståndsenheten visar -350 tkr. Placeringar barn och unga 
visar ett underskott på -6 000 tkr och försörjningsstödet -3 000 tkr.      

Underlag för beslut 

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller,     
2019-05-30. 

Dokument: Månadsavstämning maj, år 2019 

Dokument: Rapport Avstämning - Maj 2019, daterad 2019-06-03      

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson), (Ekonom Pia Möller) 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 68                                                   Dnr 2019/00001  

Uppdrag till sektorchefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott ger i uppdrag till sektorchefen att i samråd med 
intresseorganisationen ta fram förslag till fördelning av extra 
habiliteringsersättning finansierat via statsbidrag.   

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 69                                                   Dnr 2019/00003  

Information på sammanträdet 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Upphandling av nytt avtal om verksamhetssystem 

- ”Kommunal arbetsförmedling”      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


