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Sn § 134

SN 2014/241

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Mumma Café i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Bevilja Nya Mumma i Mariestad AB, c/o Marianne Ahlander, Leksbergsvägen 136, 542 41
Mariestad, organisationsnummer 556981-2034, enligt 8 kap 2 § alkohollagen tillstånd att
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Mumma café och restaurang, Österlånggatan 23, 542 30 Mariestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten i restaurang, pub/lagerutrymme, samt tillhörande
uteservering, året runt med serveringstid:
Inomhus kl. 11.00 – 01.00
Uteservering: kl. 11.00 – 23.00 måndag - torsdag
Uteservering: kl. 11.00 – 01.00 fredag, lördag och dag före helgdag
Bevilja Nya Mumma i Mariestad AB stadigvarande catering för slutna sällskap, enligt 8 kap
4 § alkohollagen.
Villkor
Den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.
Motivering:
En anmälan ska skickas in till kommunen inför varje serveringstillfälle så att kommunen ska
kunna godkänna den lokal där serveringen kommer att äga rum.
Villkor:
Vid extraordinära händelser, såsom konserter eller allsång som förväntas öka publikströmningen, villkoras om att man har en (1) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter.
Motivering:
Genom villkor kan kommunen, i samråd med polismyndigheten, förordna om att ordningsvakter skall finnas. Detta för att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art och att
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet säkerställs.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Nya Mumma i Mariestad AB, Österlånggatan 23, 542 30 Mariestad, organisationsnummer
556981-2034 har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Mumma
café och restaurang, Österlånggatan 23, 542 30 Mariestad.
Justerandes signatur
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Ansökan avser servering till allmänheten, i restaurang, pub/lagerutrymme, samt tillhörande
uteservering, året runt med serveringstid:
Inomhus kl. 11.00 – 01.00
Uteservering: kl. 11.00 – 23.00 måndag - torsdag
Uteservering: kl. 11.00 – 01.00 fredag, lördag och dag före helgdag
Ansökan avser även stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap.
Utredning
Verksamhetens inriktning och omfattning
Nya Mumma i Mariestad AB inriktar sig på ett utbud för alla åldrar och man kommer att
satsa på cafédelen. Man kommer att ha sångstunder för barn och föräldralediga två dagar i
veckan, man kommer även att ha studentrabatt på fika.
Mumma café och restaurang kommer även att satsa på event i olika former. Sommartid är
tanken att ha scenframträdanden av skiftande karaktär. För sommarprogrammet 2015 planeras allsång, musicquiz, talkshow och musikshow. Även vinterhalvåret blir det events som
räkfrossa och jazzkvällar.
Dagens lunch kommer att serveras vardagar kl. 11.30 – 14.00. Man erbjuder meny med förrätt, huvudrätt och efterrätt.
Bolaget söker även cateringverksamhet för slutna sällskap.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden genom vd Kent Nord har avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat och bedöms uppfylla kravet enligt 8 kap 12 § alkohollagen.
Bedömning
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Om sökande genomgår utbildning i trygg och säker hantering av alkoholservering till allmänheten, så föreligger ingen erinran från polismyndigheten mot ansökan.
Vid extraordinära händelser, såsom konserter eller allsång som förväntas öka publikströmningen så villkoras om att man har en av polismyndigheten förordnade ordningsvakter.
Ur boende- trafik och ordningssynpunkt bör uteservering inte pågå längre än till kl. 23.00
söndag-torsdag. Uteservering fredag, lördag och helgdagsaftnar bör inte pågå längre än till
kl. 01.00. Alkoholservering inomhus bör inte pågå längre än till kl. 01.00. Ansvarig ska ha
sådan tillsyn över området att alkohol inte kan överräckas till berusade eller underåriga.
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Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: finns inget att erinra i rubricerad ansökan under förutsättning att:
 Högsta personantal inomhus samtidigt ej överstiger vad lokalerna är avsedda för
(cafédelen 75 st och pub/lagerutrymme 40 st).
 Uppställning av bord och stolar ej gör intrång i befintliga byggnaders utrymningsvägar.
 I övrigt inte brandskyddet håller lägre standard än vid tidigare tillsyner, detta gäller
även släckutrustning samt utrymningssäkerhet.
 Innehavaren i övrigt vidtar de åtgärder som kan anses skäliga för att förhindra att
bränder och andra olyckor uppstår.
Skatteverket: Bolaget är registrerat för F-skatt, arbetsgivarregister och momsregistrerad.
Finns inga restförda skatter eller avgifter.
Kronofogdemyndigheten: Varken bolaget eller bolagsmännen förekommer i kronofogdemyndighetens register.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, miljöinspektör: Beslut om registrering av livsmedelsanläggning finns. 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
Bolaget Nya Mumma i Mariestad AB är ett privat aktiebolag där Kent Nord, 671003-5954
är vd och styrelseledamot och Marianne Ahlander, 880314-5906 är styrelseledamot.
I alkohollagens 8 kap 2 § står att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar att
han eller hon med hänsyn till sin personliga och ekonomiska 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 i 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 Kent Nord 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.
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Sökanden Kent Nord och styrelseledamot Marianne Ahlander förekommer inte i polisens
belastningsregister och har inga skatteskulder eller restförda avgifter hos skatte- eller kronofogdemyndigheten. Sökanden har även uppvisat handlingar som styrker finansiering av köpet på 250.000 kr genom eget kapital och banklån, samt 50 000 kr avseende bildandet av
aktiebolaget. Sökanden bedöms därmed uppfylla kravet i alkohollagen.
En annan förutsättning för serveringstillstånd är att sökanden har dispositionsrätt till aktuell
serveringslokal. Ett hyreskontrakt för lokalen finns och sökanden bedöms därmed uppfylla
kravet i alkohollagen.
Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Cafédelen inomhus rymmer 75 personer, pub/lagerutrymmet
40 personer. Till detta tillkommer uteserveringen med ett antal sittplatser. 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. Mumma café och restaurang har ett kök i direkt anslutning till serveringslokalerna
och en meny med förrätt, huvudrätt och efterrätt har inlämnats till kommunen. Bedömningen är att sökanden därmed uppfyller köks- och matkravet i alkohollagen.
Bolaget söker även för stadigvarande catering till slutna sällskap. I 8 kap 4 § står att den som
bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls
till och godkänns av kommunen.
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få
stadigvarande serveringstillstånd.
Bedömningen är att sökanden uppfyller kraven i 8 kap 4 § alkohollagen.
Sammanfattning
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.
I Mariestads Kommuns riktlinjer, 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.
Polismyndigheten villkorar att man vid extraordinära händelser såsom konsert eller allsång
har en (1) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter.
Övriga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan.
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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 socialchef Lotta Hjoberg,
2014-09-23
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialchef Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved
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Månadsavstämning, september 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning, september 2014.
2. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att arbeta fram åtgärder för att
komma i ekonomisk balans.
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.
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 socialchef Lotta Hjoberg och ekonomerna Annica Olsson och Pia
Möller, 2014-09-24
Prognos september 2014, upprättat av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller, baserat
på uppgifter tillgängliga 2014-09-30.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Socialchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
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Åtgärdsplan efter delårsrapport
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att fortsätta arbetet med den åtgärdsplan som nämnden beslutade
om på sammanträdet den 13 maj 2014 (SN § 69).
Inom hemtjänsten arbetas det vidare inom många olika områden enligt en tydlig handlingsplan som beräknas ge positiva ekonomiska effekter. Effekterna kommer kanske inte att
täcka det prognostiserade underskottet på 4 450 tkr utan ett visst underskott kommer troligtvis kvarstå vid årets slut.
Bakgrund

Socialnämnden visade på underskott redan i prognos 1. Beslut om åtgärdsplan fattades
2014-05-13, SN § 69.
Åtgärdsplanen innehöll 20 olika punkter. Verksamheten har genomfört delar av åtgärdsplanen såsom utredning/genomlysning av IFO och förbättra planeringen i hemtjänsten.
Under hösten 2013 genomfördes en omfattande genomlysning av hemtjänsten. Vid uppföljning av det arbetet kan konstateras att verksamheten inte har nått de resultat som vore
önskvärda.
Vård och omsorgschefen har, med anledning av uppföljningen av hösten 2013-års arbete,
tagit fram en särskild handlingsplan för att komma tillrätta med underskottet i hemtjänsten.
Arbetsutskottets förslag

Septembers månadsavstämning visar på ett resultat som är 550 tkr bättre än delårsbokslutet.
Vid möte med kommunstyrelsens arbetsutskott § 431 föreslås att socialnämnden beviljas gå
med ett underskott på 3,6 miljoner för IFO-verksamheten.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att fortsätta arbetet med den åtgärdsplan som
nämnden beslutade om på sammanträdet den 13 maj 2014 (SN § 69).
Fagerlund yrkar vidare enligt följande; Inom hemtjänsten arbetas det vidare inom många
olika områden enligt en tydlig handlingsplan som beräknas ge positiva ekonomiska effekter.
Effekterna kommer kanske inte att täcka det prognostiserade underskottet på 4 450 tkr utan
ett visst underskott kommer troligtvis kvarstå vid årets slut.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg, 2014-10-14, delat på sammanträdet.
Åtgärdsplan för kvartal 2-4, 2014. Förslag till åtgärder från Majoriteten, 2014-05-05.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Socialchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
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Budget 2015 – Vård- och omsorg samt Individ- och familjeomsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta internbudgeten för Vård- och omsorg och Individoch familjeomsorg samt att besluta om nödvändiga åtgärder för att komma i balans
med tilldelad budgetram.
2. Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om utökad ram med 5 000
tkr till budget 2015 för individ- och familjeomsorgens verksamhet.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Fred-Joachim Bruns (S), Eivor Hallén (S), Bengt Erik
Askerlund (MP) och Marie Engström Rosengren (V) avstår från att delta i beslutet i punkt 1
i avvaktan på eget budgetförslag.
Bakgrund

Avdelningarna inom socialnämndens verksamheter har tilldelats en budgetram inför verksamhetsåret 2015. Avdelningarna har arbetat fram en internbudget utifrån den tilldelade ramen.
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 socialchef Lotta Hjoberg och ekonomerna Annica Olsson och Pia
Möller, 2014-09-24
Socialnämndens budget 2015, upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller.
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och IFO-chef Anette Karlsson, 2014-10-06
Reviderad budget för Individ- och familjeomsorg, upprättad av ekonom Pia Möller, 201410-03, delat på sammanträdet.
Underlag till Alliansens budget 2015, 2014-10-14, delat på sammanträdet.
Yttrande angående budget 2015 för Sektor Stöd och omsorg, upprättat av Kommunal,
Vårdförbundet, LSR, Vision och FSA, 2014-10-09, uppläst på sammanträdet.
Justerandes signatur
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Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Socialchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
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PRIO – Handlingsplan för psykosociala enheten 2015-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta Handlingsplan för psykosociala enheten 2015-2016.
Bakgrund

Regeringen beslutade 2012 om en handlingsplan, PRIO – plan för riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2012-2016. Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har
genom årliga överenskommelser 2012 och 2013 enats om stöd till riktade insatser för att
förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. För att kunna ta del av prestationsmedlen förväntas kommuner och landsting leva upp till två grundkrav samt ett antal prestationsmål.
De övergripande målen i regeringens PRIO-plan är:


En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god
kvalitet



Tillgång till arbete och sysselsättning



Möjlighet till delaktighet och inflytande

För 2013 har Mariestads kommun erhållit 252 302 kr. Dessa medel används till kompetensutveckling till personal samt förstärkning av socialsekreterare för att höja kvaliteten på utredningar och handläggning som en grund för att den enskilde ska få ett individuellt anpasssat stöd av god kvalitet.
Ett prestationskrav handlar om inventering av vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket genomförts i Mariestads kommun april-augusti 2014. Efter att ha analyserat
resultatet har en handlinsplan formulerats. För att handlingsplanen ska godkännas av socialstyrelsen och därmed berättiga till ytterligare prestationsmedel krävs att både arbetsförmedling, försäkringskassa samt anhörig- och brukarorganisation getts möjlighet att lämna
synpunkter på planen.
I Mariestads kommun har 159 personer omfattats av inventeringen. Som ett resultat av analysen har 11 utvecklingsområden samt tre områden för kompetensutveckling identifierats.
De kostnader som uppstår i utvecklingsarbetet täcks av de PRIO-medel kommunen förväntas erhålla avseende 2014 och 2015.
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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 IFO-chef Anette Karlsson och socialchef Lotta Hjoberg, 2014-09-24
Inventering av personer i Mariestads kommun med psykisk funktionsnedsättning som är 18
år eller äldre, upprättad av IFO-chef Anette Karlsson och enhetschef Lena Myrén, 2014-0916
Handlingsplan för psykosociala enheten i Mariestads kommun 2015-2016, upprättad av
IFO-chef Anette Karlsson och enhetschef Lena Myrén, 2014-09-19
Revidering av Inventering av personer i Mariestads kommun med psykisk funktionsnedsättning som är 18 år eller äldre, upprättad av IFO-chef Anette Karlsson och enhetschef
Lena Myrén, 2014-10-13, delat på sammanträdet.
Revidering av Handlingsplan för psykosociala enheten i Mariestads kommun 2015-2016,
upprättad av IFO-chef Anette Karlsson och enhetschef Lena Myrén, 2014-10-13, delat på
sammanträdet.
Dokument: Synpunkter på Inventering av vuxna personer med psykiska funktionshinder i
Mariestads kommun 2014, delat på sammanträdet.
Dokument: Synpunkter på Handlingsplan, delat på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Socialchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Enhetschef Lena Myrén
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SN 2014/278

Lagen om valfrihetssystem, LOV – Ansökan från Käpplunda –
Skövde Blåbandsförening
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från, Käpplunda – Skövde Blåbandsförening organisationsnummer 8666001311 som utförare av eget val inom hemtjänst och delegerad
hemsjukvård inom Mariestads kommun med motivering;
- av att företaget har en ansvarig för den operativa verksamheten som enligt LOV 7 kap 1 §
4 medför omständigheter för uteslutning av sökande.
- av att företaget inte uppfyller ställda krav enligt 3.2.3 i förfrågningsunderlaget gällande
kompetenskrav på ansvarig för den operativa verksamheten.
Bakgrund

LOV betyder lagen om valfrihetssystem. Lagen trädde i kraft 1 januari, 2009 och är ett frivilligt verktyg för kommuner som vill konkurrensutsätta den egna regin inom socialtjänsten.
Inom landstinget är vårdvalet obligatoriskt från och med 1 januari, 2010.
Detta innebär att makten flyttas från politikerna till medborgarna, att efter beviljats bistånd
från biståndsbedömarna, får brukaren själv välja vem som ska utföra insatserna.
Kommunen har fortfarande huvudansvaret för hela kedjan, utredning – beslut – verkställighet
– dokumentation – uppföljning och kvalitetssäkring.
Detta förutsätter ett avtal mellan kommunen och den alternativa utföraren.
Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation måste finnas på den nationella databasen för att
kommunen ska kunna säga att man har ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen.
Beslutsordning
I oktober 2008, fattade socialnämnden beslut om att ansöka om pengar till att utreda om
Mariestads kommun skulle tillämpa LOV. Under 2009 togs beslutsunderlag fram och 25
januari, 2010 fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihetssystemet i Mariestad.
Socialnämnden fattade sedan beslut om innehållet i valfrihetssystemet i Mariestads kommun
och den 15 september, 2010 startade annonseringsförfarandet på den nationella databasen.
Från och med 2014-01-16 gjordes en ny webb-publicering av Mariestads kommuns förfrågningsunderlag för att presumtiva utförare skulle kunna ansöka om att bli utförare i kommunen.
Företaget Käpplunda – Skövde Blåbandsförening, med kontaktperson Niclas Lidström
inom med att få utföra insatser enligt förfrågningsunderlaget, servicetjänster. 2014-07-19.
Justerandes signatur
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Förfrågningsunderlaget inkom med besvarande av frågor och med efterfrågade bilagor. Ansvarig handläggare delger sökanden samma dag att ansökan är mottagen via systemet Tendsign. Underlaget ska granskas gentemot förfrågningsunderlagets, kravställan, 140926.
Arbetsutskottets förslag

Ärendet har inte behandlats i socialnämndens arbetsutskott.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar, i enlighet med förslag från socialchefen och verksamhetsutvecklaren, att socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Käpplunda – Skövde Blåbandsförening organisationsnummer 8666001311 som utförare av eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård inom Mariestads kommun med motivering;
- av att företaget har en ansvarig för den operativa verksamheten som enligt LOV 7 kap 1 §
4 medför omständigheter för uteslutning av sökande.
- av att företaget inte uppfyller ställda krav enligt 3.2.3 i förfrågningsunderlaget gällande
kompetenskrav på ansvarig för den operativa verksamheten.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och socialchef Lotta Hjoberg,
2014-10-07
Dokument: Underlag för beslut, upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius, 201410-07
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialchef Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius
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Lagen om valfrihetssystem, LOV - Valfrihetswebben
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge Sektor stöd och omsorg i uppdrag att under en månads tid
göra revideringar i förfrågningsunderlaget, Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård inom Mariestads kommun med förutsättning av ett tillfälligt borttagande från valfrihetswebben under tiden 141015-141114.
Bakgrund

LOV betyder lagen om valfrihetssystem. Lagen trädde i kraft 1 januari, 2009 och är ett frivilligt verktyg för kommuner som vill konkurrensutsätta den egna regin inom socialtjänsten.
Inom landstinget är vårdvalet obligatoriskt från och med 1 januari, 2010.
Detta innebär att makten flyttas från politikerna till medborgarna, att efter beviljats bistånd
från biståndsbedömarna, får brukaren själv välja vem som ska utföra insatserna.
Kommunen har fortfarande huvudansvaret för hela kedjan, utredning – beslut – verkställighet
– dokumentation – uppföljning och kvalitetssäkring.
Detta förutsätter ett avtal mellan kommunen och den alternativa utföraren.
Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation måste finnas på den nationella databasen för att
kommunen ska kunna säga att man har ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen.
Beslutsordning
I oktober 2008, fattade socialnämnden beslut om att ansöka om pengar till att utreda om
Mariestads kommun skulle tillämpa LOV. Under 2009 togs beslutsunderlag fram och 25
januari, 2010 fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihetssystemet i Mariestad.
Socialnämnden fattade sedan beslut om innehållet i valfrihetssystemet i Mariestads kommun
och den 15 september, 2010 startade annonseringsförfarandet på den nationella databasen.
Från och med 2014-01-16 gjordes en ny webb-publicering av Mariestads kommuns förfrågningsunderlag för att presumtiva utförare skulle kunna ansöka om att bli utförare i kommunen.
Arbetsutskottets förslag

Ärendet har inte behandlats i socialnämndens arbetsutskott.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar, i enlighet med förslag från socialchefen och verksamhetsutvecklaren, att socialnämnden beslutar att ge Sektor stöd och omsorg i uppdrag att under en månads tid göra revideringar i förfrågningsunderlaget, Eget val inom hemtjänst och delegerad
hemsjukvård inom Mariestads kommun med förutsättning av ett tillfälligt borttagande från
valfrihetswebben under tiden 141015-141114.
Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-14

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 140 (forts.)
______________________________________________________

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

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och socialchef Lotta Hjoberg,
2014-10-07
Dokument: Underlag för beslut, upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius, 201410-07
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialchef Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/174

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2, 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2, 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 2, 2014, rapporterar sektor stöd och omsorg fyra ej verkställda beslut.
Tre beslut enligt LSS om bostad för vuxna har inte verkställts på grund av resursbrist vilket
innebär att det inte finns ledig bostad att erbjuda.
Ett beslut om bostad enligt LSS, där den enskilde blivit erbjudna bostad men tackat nej.
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 socialchef Lotta Hjoberg, 2014-09-22
Kvartalsrapport till IVO, inskickad 2014-07-31
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Socialchef Lotta Hjoberg
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SN 2014/260

Synpunkter och frågeställning från anhöriga
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att till anhöriga lämna svar enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Jenny Edvardsson och Anna Ström har till socialchef och enhetschef för biståndsenheten
2014-09-22 via mejl kommit in med synpunkter på handläggningen av en ansökan om korttidsplats samt de två vårdplaneringar som hållits. De har i brevet också uppgivit ett antal
frågeställningar som de vill ha svar på av socialnämnden. Båda två är barnbarn till en man
som fått avslag på en ansökan om korttidsplats.
Som framgår av brevet så har Jenny Edvardsson och enhetschefen för biståndsenheten tidigare haft kontakt i samma ärende. Den del som då rörde själva beslutet om avslag på ansökan om korttidsplats prövas i vanlig ordning genom en överklagan som kommer att avgöras
av Förvaltningsrätten. Den del som gällde bemötande har handlagts enligt vård och omsorgs riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål.
I det nu inkomna brevet så skriver man att det gäller särskilt boende men eftersom ansökan
gällande särskilt boende inkom till biståndsenheten samma dag som brevet inkom så förutsätts att det man i brevet syftar på är den ansökan om korttidsplats som den enskilde fått
avslag på.
När det gäller handläggningen av ansökan om korttidsplats resp. ansökan om hemtjänstinsatser så har det sköts på ett korrekt och rättsäkert sätt enligt den lagstiftning och de riktlinjer som gäller för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Kallelse om samordnad vårdplanering kom till kommunen via IT-programmet KLARA
140910. Samordnad vårdplanering inför en planerad utskrivning från sjukhuset genomfördes 140912 tillsammans med den enskilde, kommunens vårdplaneringsteam (bestående av
biståndsbedömare, sjuksköterska och arbetsterapeut) samt sjuksköterska från länssjukvården. Dottern till den enskilde deltog vid vårdplaneringen via uppringd telefonlinje.
Vid vårdplaneringen ansökte den enskilde om att få komma till korttidsplats, då han inte
ville återgå till sin bostad vid Björkgårdens seniorboende. Utifrån den individuella biståndsbedömningen som biståndsbedömaren gjorde kom hon fram till att den enskildes behov
kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i ordinärt boende varför ansökan om korttidsplats
avslogs. Biståndsbedömaren informerade om och erbjöd hemtjänst något den enskilde och
anhöriga inte var intresserade av utan bestämt sa nej till. Att enligt socialtjänstlagen bevilja
insatser som den enskilde inte vill ansöka om är inte möjligt.
Samma dag som vårdplaneringen ägde rum skickades det skriftliga avslaget med besvärshänvisning till den enskildes hemadress, efter det att Jenny Edvardsson haft mejlkontakt
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med biståndsenheten skickades två vardagar senare även en kopia av beslutet till dotterns
adress.
140916 fick kommunen en ny kallelse till samordnad vårdplanering för planering inför utskrivning, vårdplaneringen genomfördes 140918. Vårdplaneringen genomfördes denna gång
av biståndsbedömaren och sjuksköterskan för det geografiska område där den enskilde är
bosatt samt sjuksköterska från länssjukvården. Med vid vårdplanering var förutom den enskilde, dotter, svärson och ett barnbarn. Vid vårdplaneringen ansökte den enskilde om hemtjänstinsatser som beviljades och skriftligt beslut skickades till den enskilde dagen efter.
Det mycket tråkigt att den enskilde och anhöriga upplevde att vårdplaneringen inte blev bra
och att de inte anser sig blivit bra bemötta. Något som både enhetschefen för biståndsenheten och biståndsbedömaren beklagar och redan har framfört till anhörig vid tidigare telefonkontakt.
Något bemötande av den kritik som återigen framförs när det gäller hur biståndsbedömarna
uttryckt sig och vad de sagt vid de två vårdplaneringarna görs inte i svaret till de anhöriga.
Den bild som biståndsbedömarna och sjuksköterskan i vårdplaneringsteamet återger stämmer inte alls med det som de anhöriga framför, påpekas kan att ingen av barnbarnen var
närvarande vid den första vårdplaneringen. Det ankommer dock inte på biståndsbedömarna
att i sin roll som myndighetspersoner ha några synpunkter på hur och vad den enskilde och
anhörig säger vid en vårdplanering varför det inte känns meningsfullt att gå in i en dialog
om vad som blev sagt eller inte blev sagt vid vårdplaneringarna.
Förslag till svar till anhöriga innehåller svar på de sex frågor som ställts till socialnämnden,
förtydligande angående genomförandeplan och kallelsen till ny vårdplanering samt klargörande när det gäller 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

Skrivelse upprättad av enhetschef Marianne Iwarson och socialchef Lotta Hjoberg, 201409-24
Brev från anhöriga, 2014-09-21
Svar med anledning av inkommen skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg, 2014-0924
Justerandes signatur
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Expedieras till:
Socialnämnden
Jenny Edvardsson
Anna Ström
Socialchef Lotta Hjoberg
Enhetschef Marianne Iwarson
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Servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 9
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen om att genomföra en upphandling för
att bygga fem servicebostäder. De nya servicebostäderna ska ersätta de servicebostäder som
har omfattande brister i brandskyddet.
Avsikten är att servicebostäderna ska byggas och ägas av extern aktör för att socialnämnden
sedan ska hyra lägenheterna, som ska hyra ut i andra hand till brukare som beviljats bostad
enligt LSS.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har utfört tillsyn på servicebostäderna Mariegärdesväg 5, Mariegärdesväg 9, Akaciastigen 16 samt Vasavägen 3. Dessa servicebostäder är
behovsprövande och beviljade enligt LSS 9 § punkt 9. RÖS har funnit omfattande brister i
brandskyddet på samtliga av ovanstående servicebostäder.
En utredning är genomförd som har kommit fram till att kraven på att åtgärda bristerna är
så omfattande att verksamheten förordar att nya servicebostäder byggs. Dessa bostäder ska
byggas i ett plan och vara centralt beläget. Varje servicebostad bör omfatta 10 lägenheter
samt en baslägenhet.
Utredningen innefattar också en tidsplan/rangordning i vilken ordning servicebostäderna
ska ersättas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg, 2014-09-24
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och fastighetschef Bo Theorén, 2014-09-22
Tillsynsförelägganden från Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Justerandes signatur
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Tillsynsprotokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström, 2013-09-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Socialchef Lotta Hjoberg)
(Fastighetschef Bo Theorén)
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Redovisning av delegationsbeslut under september 2014
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Nr 8/2014
Delegationsbeslut

Ärende

Individ- och familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2014-09-01 t.o.m. 2014-09-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-09-01 t.o.m. 2014-09-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-09-01 t.o.m. 2014-09-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-09-01 t.o.m. 2014-09-30

LSS
Äldre- och handikappomsorgen
Bostadsanpassning

Dnr

Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 9 september
2014
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 23 september
2014
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2
§ alkohollagen för servering av
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Ansökan om tillstånd enligt 8 kap
2 § alkohollagen att servera
starköl och vin under paus vid
Mariestads teater

SN 2014/253

SN 2014/259

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information om budget- och skuldrådgivning 2013-07-01 – 2014-09-08

Information och redovisning av budget- och skuldrådgivarna Lena Andersson och Johanna
Broos verksamhet.
______________________________________________________

Anmälningsärendet läggs till handlingarna.
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2014-10-14

Anslagsdatum

2014-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-11-11

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

