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Sida 2

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 202

SN 2014/215

Tillfällig utökning, Stadshotellet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet till socialnämnden utan eget förslag.
Ärendet

Åkes Video AB, organisationsnummer 556240-5687, har hos Socialnämnden ansökt om att
få servera alkoholdrycker till kl 03.00, lördagen den 1 november och torsdagen den 25 december 2014, enligt 8 kap 19 § alkohollagen (2010:1622). Nuvarande serveringstillstånd är
till kl 02.00 vid dansarrangemang.
Utredning
Åkes Video AB har ansökt om utsträckt serveringstid vid halloween och juldagen på Stadshotellet, Nygatan 10 i Mariestad. Danstillstånd finns för dessa två tillfällen.
Bedömning
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Enligt tillståndsbevis (danstillställning) så finns tillstånd för offentlig tillställning till kl 03.00 sökta datum 1 november och 25 december 2014. För polismyndighetens sida föreligger ingen anmärkning mot ansökan och förlängning av serveringstiderna.
Miljö och byggnadsförvaltningen: Ansökan från Åkes Video AB/Stadt Mariestad om tillstånd till alkoholservering föranleder inga erinringar från Miljö- och byggnadsnämnden.
Utredarens övervägande
Enligt riktlinjerna för serveringstillstånd i Mariestads Kommun står att tillstånd fram till
kl 03.00 inomhus beviljas mycket restriktivt och endast fredagar, lördagar samt dag före
helgdag vid enstaka tillfälle.
Normaltiden för servering till kl 01.00 och vid särskilda skäl som exempelvis offentlig danstillställning kan utsträckt serveringstid till kl 02.00 beviljas. Vid serveringstid utöver normaltid ska alltid sociala hänsyn ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-09

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 202 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved, 2014-08-28
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-09

Sida 4

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 203

SN 2014/98

Ekonomi – Prognos 3, augusti 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 3, augusti 2014.
2. Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att arbeta fram åtgärder för att
komma i ekonomisk balans.
3. Socialnämnden beslutar att omfördela 600 tkr till hemtjänstens verksamhet och 100
tkr till hotellås enligt Snau § 210 ärende om hotellås.
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 aug 2014 visar på ett underskott i verksamheterna, IFO - 5400 tkr och VoO
-3200 tkr. Försörjningsstödet visar ett underskott på -1300 tkr. Totalt underskott för socialnämnden är -9900 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 -5 150
tkr vilket är en stor avvikelse. En omfattande analys av hemtjänsten/hemvården genomfördes hösten 2013. Ytterligare analysarbete pågår.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson och ekonom Pia
Möller, 2014-09-04
Prognos 3, upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller, baserade på uppgifter
tillgängliga 2014-08-31
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)
(Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 204

SN 2014/193

Stadigvarande serveringstillstånd, Asian Palace
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Asian Palace NL AB, organisationsnummer 556946-9579, servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Asian Palace, Viktoriagatan 15, 542 45 Mariestad. Avser även tillhörande uteservering.
Serveringstillståndet avser servering till allmänheten med serveringstid kl 11.00 – 23.00 alla
dagar.
Ärendet

Ansökan avser nytt serveringstillstånd, då verksamheten har ombildats från handelsbolag till
aktiebolag, där endast Lu Ni, 680404-0944 ingår i aktiebolaget. Hung Nghiep Lam, delägare
i handelsbolaget finns inte med i aktiebolaget.
Utredning

Bakgrund
Asian Palace är beläget i centrala Mariestad och har haft serveringstillstånd sedan 2010-0615. Asian Palace har sedan 2010-06-15 drivits som ett handelsbolag, där sökanden Lu Ni
samt Hung Nghiep Lam har drivit verksamheten.
Ny ansökan har inkommit då verksamheten kommer att drivas som ett aktiebolag, där endast ägaren Lu Ni ingår.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Inriktningen är densamma, restaurang med kinesisk, thailändsk och japansk (sushi) för servering och avhämtning. Man serverar lunch mellan kl 11.00-14.30 samt á la carté kvällstid.
Restaurangen inomhus rymmer 62 sittplatser. Till detta tillkommer uteserveringen.
Servering av alkohol kommer att ske i restaurangen samt tillhörande uteservering under
sommarperioden maj till september.
Sökandens personliga lämplighet:
Sökanden Lu Ni, 680404-0944 har drivit verksamheten sedan 2010-06-15 utan anmärkning.
Lu Ni har vid ansökan 2010 inlämnat godkända kunskaper i alkohollagen och har drivit
verksamheten i fyra år utan anmärkning. Lu Ni bedöms vara undantagen från kravet att,
enligt 8 kap 12 § genomgå kunskapsprov, då sökanden ; ”Inte har avlagt prov men som i
samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars
kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 204 (forts.)
______________________________________________________

Sökanden Lu Ni förekommer varken i polisens belastningsregister eller hos kronofogdens
register och har inga aktuella eller restförda skatteskulder.
Sökanden bedöms därmed uppfylla kravet i 8 kap 12 § då 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 upp i denna lag.
Bedömning
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Då sökanden tidigare bedrivit verksamhet i handelsbolag så måste hon
anses ha kunskap om regler och lagar gällande alkohollagen.
Hos polismyndigheten finns inget känt som skulle diskvalificera sökanden till det sökta tillståndet. Ur ordning- och trafiksynpunkt finns inget att anföra. Polismyndigheten har inget
att erinra mot ansökan.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Från brandskyddssynpunkt finns inget att erinra i rubricerat ärende under förutsättning att:
 Underhåll och kontroll av brandredskap, utrymningsvägar samt brandtekniska installationer utföres systematiskt efter uppgjord plan.
 Högsta personantal i lokalen samtidigt ej överstiger vad den är avsedd för.
Kronofogdemyndigheten, Skövde: Bolag 556946-9579 förekommer inte i våra register.
Skattemyndigheten, Härnösand: Bolaget är registrerad för f-skatt 140116, arbetsgivarregistret 140101 och momsregistret 140116. Ingen erinran.
Miljö- och byggnadsnämnden, livsmedelsinspektör: Anmälan och beslut om livsmedelsanläggning för lokalen finns. MBN har inte inkommit med något yttrande.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2014-08-28
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 205

SN 2014/246

Revidering av Riktlinjer för serveringstillstånd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar revidera Riktlinjerna för serveringstillstång med tilläggen:
skördefest, halloween, 25 december, festligheter i samband med studentfirande och Cruising i
Mariestad är att avse som särskilda och enskilda tillfällen som kan motivera att bevilja tillstånd
till kl 03.00, samt
Tillståndsbevis för offentlig danstillställning, sökt hos polismyndigheten, ska finnas.
Bakgrund

Som stöd i handläggning av serveringstillstånd har socialnämnden antagit riktlinjer
2013-05-14. Det har funnits en oklarhet i vad som kan betraktas som särskilda
tillfällen som motiverar till öppethållande till kl 03.00. Genom att förtydliga vilka
tillfällen som avses, blir riktlinjerna tydligare för både sökanden och handläggare.
De tillfällen som ansökningar avsett och som beviljats, efter bl.a. överklagande,
har varit


Skördefest



Halloween



25 december



I anslutning till studentfirande



Cruising i Mariestad.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och chef för individ och familjeomsorgen
Anette Karlsson, 2014-08-23
Riktlinjer för serveringstillstånd, Mariestads kommun
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef IFO Anette Karlsson)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-09

Sida 8

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 206

SN 2014/247

Namnbyte från HSL till HoS
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar om ett namnbyte på nuvarande HSL-organisation genom att ersätta
HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) med HoS (Hälso- och sjukvård).
Bakgrund

Nuvarande Hälso- och sjukvårdslag HSL (1982:763) kommer 2015-01-01 att ersättas med
Patientlagen, i och med det finns det anledning att byta namn. Det är viktigt att det nya
namnet beskriver verksamhetsinnehållet och förslaget med förkortningen HoS blir tydligt
eftersom förkortningen VoO för vård- och omsorg är etablerat i verksamheten.
Patientlagen har som övergripande syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning. Lagen
ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, 2014-07-30
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-09
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 207

SN 2014/236

Svar på remiss: Tillgänglighetsplan 2014-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar om en revidering av ansvarsfördelningen:
1. I mål 5a - 5d bör ansvaret ligga under socialnämnden och inte under Sektor stöd och
omsorg då socialnämnden är beslutande.
2. I mål 4c anges ”Samtliga” under ansvar vilket kan förefalla oklart, där bör definieras
vem/vilka som bär ansvaret.
3. I mål 4a ”Anpassad datorträning” bör ansvarsbiten delas mellan socialnämnd och barnoch utbildningsnämnd.
Bakgrund

Tillgänglighetsplan 2014-2017 är en revidering av den tidigare planen ”Ett tillgängligare Mariestad – Plan för funktionshinder”. Syftet med planen är att verka för ett samhälle där
funktionsnedsättning inte sätter gränser för delaktighet. Planen ska också vara till hjälp när
kommunens verksamheter planerar, beslutar och genomför åtgärder. Tillgänglighetsplan
2014-2017 och Målmatris är framtagen av kommunens tillgänglighetssamordnare i samarbete med kommunens verksamheter.
I Vård- och omsorgsplanen 2013-2015 under utvecklingsområde 8 kan man läsa om socialnämndens mål gällande lättillgänglig information/kommunikation.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och utredare Caroline Dernestam, 201408-25
Målmatris med förslag på Tillgänglighetsplan 2014-2017
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Utredare Caroline Dernestam)
(Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-09-09
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 208

SN 2014/141

Ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden avslår ansökan på grund av oklarheter kring 2014 års årsmöte gällande 2013
års verksamhet.
Bakgrund

Brottsofferjouren i Sverige bedriver en viktig verksamhet i form av stöd till
brottsoffer och till personer som är vittnen till brott. I Skaraborg finns två brottsofferföreningar, tillsammans med åtta andra kommuner hör Mariestads kommun
till Brottsofferjouren Östra Skaraborg.
Enligt socialtjänstlagen 5 kap 11 § har varje kommun ansvar för att ge stöd till de
brottsoffer och anhöriga som bedöms vara i behov av det, kommunernas ansvar
för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn är något som särskilt betonas.
Under 2013 beviljades Brottsofferjouren Östra Skaraborg ett verksamhetsbidrag
med 47 000 kr (1,97 kr/inv. ). För året har föreningen ansökt om ett bidrag motsvarande 3 kr/inv.
I samband med föreningens årsmöte i februari 2014 har det framkommit uppgifter om konflikter inom föreningen och oklarheter kring årsmötet. Den nyvalda
styrelsen har inte till kommunen lämnat någon klargörande information om situationen eller vilka åtgärder som vidtagits för att skapa ordning i föreningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och chef för individ och familjeomsorgen
Anette Karlsson, 2014-08-23
Dokument: Ansökan från Brottsofferjouren Östra Skaraborg om verksamhetsbidrag, upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och chef för individ och familjeomsorgen Anette Karlsson, 2014-08-23
Ansökan från Brottsofferjouren, inkommen 2014-04-25
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Brottsofferjouren)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef IFO Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-09
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 209

SN 2014/249

Ansökan från Kvinnohuset Tranan om verksamhetsbidrag samt
tecknande av avtal
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beviljar verksamhetsbidrag till Kvinnohuset Tranan med fem kr/invånare
för åren 2015 och 2016 samt förlänger nuvarande avtal t.o.m. 2016-12-31.
Bakgrund

Kvinnohuset Tranan är en partipolitiskt och religiöst obunden förening vars syfte
är att stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn. Förutom skyddat boende erbjuder Kvinnohuset också stödsamtal, krisbearbetning, motiverande samtal samt
praktiskt stöd. Föreninger arbetar även med råd och stöd till anhöriga, myndigheter och allmänheten i mån av tid.
Skaraborgs kommuner och Kvinnohuset och kvinnojouren Tranan har sedan flera
år tillbaka ett avtal som reglerar hur och till vilken kostnad som kommunerna kan
placera kvinnor med behov av skyddat boende hos Kvinnohuset Tranan. Befintligt avtal gäller t.o.m. december 2014. Verksamheten finansieras genom att Skaraborgs kommuner ger ett verksamhetsbidrag med 4 kr/invånare och år samt genom en dygnsavgift per boende.
Socialnämndsordförandegruppen i Skaraborg önskar tillsätta en arbetsgrupp i
syfte att vidareutveckla och revidera den tidigare genomförda utredningen ”En
god grund” utifrån rådande förhållanden när det gäller arbetet mot Våld i nära
relationer i Skaraborg. Detta arbete bedöms ta tid och kommer inte kunna vara
klart innan nuvarande avtal löper ut och gruppen rekommenderar kommunerna
att acceptera Tranans förslag om förlängning av rådande avtal i två år samt en
höjning med 1 kr/invånare till 5 kr/invånare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg och chef för individ och familjeomsorgen
Anette Karlsson, 2014-08-23
Verksamhetsberättelse 2013 för Kvinnohuset Tranan
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kvinnohuset Tranan)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef IFO Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 210

SN 2014/242

Hotellås
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att installera hotellås i vård-och omsorgs samtliga särskilda boendeformer.
Bakgrund

Socialnämnden gav på sammanträdet den 19 augusti 2014 bitr. vård och omsorgschef Britt
Johansson i uppdrag att ta fram uppgifter om kostnaden för att installera hotellås på samtliga boenden samt korttidsplatser enligt SoL och gruppbostad enligt LSS inom Vård och
omsorgsavdelningen. Tre boenden har hotellås, Mariegärde, Ullerås, Kilkesten. På vissa boenden har personer stort vård- och omsorgsbehov och kan inte själv öppna sin dörr och har
därför inte behov av att byta lås på dörren.
Resultatet av inventeringen i kommunen visar att behovet är ca 107 hotellås som behöver
köpas in. Kontakt med Vadsbo lås har tagits och de uppger att kostnaden för 20 lås med
montage och resa för arbetet är beräknad till ca 25 000 kronor. Totalsumman kommer bli
över 100 000 kronor.
Vilka personer som bor på kommunens boenden enligt SoL/LSS varierar. Det finns boende
som är fysiskt aktiva, stort vård och omsorgsbehov, utåtagerande. Enhetschefen är den person som har ansvar för att uppmärksamma om verksamheten är i behov av installation av
hotellås med utgångspunkt på de boendes behov.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson, 2014-08-27
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson)
(Avdelningschef IFO Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 211

SN 2014/239

Personuppgiftsombud för socialnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att utse administrative chefen Ola Blomberg till personuppgiftsombud för socialnämnden. Beslutet ska anmälas till datainspektionen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-18 att utse administrative chefen Ola Blomberg till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga
personuppgiftsansvariga (nämnder) i kommunens organisation att utse Ola Blomberg till
personuppgiftsombud.
Personuppgiftslagen ger personuppgiftsansvariga (bl.a. kommunstyrelsen och övriga nämnder) möjlighet att utse ett personuppgiftsombud. Ombudet har till uppgift att se till att de
personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Det sker
bl.a. vid regelbundet återkommande inspektioner. Det åligger ombudet att påpeka eventuella fel och brister. Om eventuella fel och brister inte rättas till ska ombudet anmäla detta till
datainspektionen. Personuppgiftsombudet ska även föra en förteckning över de behandlingar av personuppgifter som är anmälningspliktiga. En annan uppgift för ombudet är att
hjälpa registrerade att få rättelse av felaktiga och ofullständiga uppgifter.
Det bör dock påpekas att personuppgiftsombudet inte övertar nämndernas uppgift eller
ansvar enligt personuppgiftslagen i vidare mån än att ombudet ska kunna bistå med råd i
personuppgiftsfrågor. Genom att utse ett personuppgiftsombud behöver de personuppgiftsansvariga inte anmäla sina behandlingar av personuppgifter till datainspektionen. Denna
anmälan ska istället ske till personuppgiftsombudet. Det är lämpligt att samtliga nämnder
utser samma person som personuppgiftsombud.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-08-21
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-09

Sida 14

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 212

SN 2014/250

Behov av platser inom särskilt boende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att öppna avdelningen Sundet på Fredslunds särskilda
boende som korttidsplatser.
Bakgrund

I juni 2013 stängdes avdelningen Sundet på Fredslund då äldreomsorgen hade
flera tomma platser inom särskilt boende samt ett ekonomiskt underskott.
Nu har situationen ändrats och det har inkommit ett flertal ansökningar under
sommaren om särskilt boende och det finns för närvarande 23 beviljade ansökningar om särskilt boende som inte har verkställts.
På avdelningen Sundet finns tio lägenheter som kan öppnas och därmed kunna
verkställa lika många beslut om särskilt boende. Det finns inte några ekonomiska
medel i budgeten för 2014 avsatta för avdelningen Sundet.
Beräknad kostnad 2014 för att öppna avdelningen Sundet blir ca 500 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-08-28
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-09

Sida 15

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 213

Extra ärende: Förlorad arbetsförtjänst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beviljar Janne Jansson 40 minuter i extra ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Bakgrund

Janne Jansson kommer att deltaga i ett möte; Tillgänglighetsvandringen med efterföljande
diskussionsforum, där 40 minuter inte ersätts genom förlorad arbetsförtjänst.
______________________________________________________

Janne Jansson
Lönekontoret i Hova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-09-09

Anslagsdatum

2014-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-10-09

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

