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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 268

SN 2014/98

Prognos 4 år 2014 för socialnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 4 år 2014.
Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att arbeta fram åtgärder för att
komma i ekonomisk balans.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för
nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september
och november.
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 prognos 4 år 2014 för socialnämndens verksamheter.
Prognos 4 år 2014 visar på ett underskott i verksamheterna, IFO -4 800 tkr och VoO
-3 200 tkr. Försörjningsstödet visar ett underskott på -700 tkr. Totalt underskott för socialnämnden är 8 700 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 –
4 850 tkr. En omfattande analys av hemtjänsten/hemvården genomfördes hösten 2013. Ytterligare analysarbete och uppföljning av arbetet 2013 pågår.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson och ekonom Pia
Möller, 2014-10-29
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)
Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 269

SN 2014/268

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Hotel Wictoria i
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att bevilja Hotell Vänern AB, organisationsnummer 556969-1867,
Drottninggatan 7, 542 34 Mariestad, tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker på Hotel Wictoria, Drottninggatan 7 i Mariestad.
Servering av alkoholdrycker kommer att ske året runt till allmänheten i matsalen, foajén,
vinterträdgården och uteplatsen, med serveringstid:
Inomhus (matsal, foajén, vinterträdgården): Kl. 11.00 – 01.00 alla dagar.
Uteserveringen: söndag-torsdag kl. 11.00 – 23.00. Fredag, lördag och dag före helgdag
kl. 11.00 – 01.00
Bakgrund

Hotel Vänern AB, Drottninggatan 7, 542 34 Mariestad, organisationsnummer 556969-1867
har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Hotel Wictoria, Drottninggatan 7 i Mariestad, med serveringstid:
Inomhus (matsal, foajén, vinterträdgården): Kl. 11.00 – 01.00 alla dagar.
Uteserveringen: söndag-torsdag kl. 11.00 – 23.00. Fredag, lördag och dag före helgdag
kl. 11.00 – 01.00.
Servering av alkoholdrycker är till allmänheten och gäller för året runt.
Utredning
Verksamhetens inriktning och omfattning
Hotel Wictoria är beläget i centrala Mariestad. Tidigare verksamhetsutövare har drivit hotellet med serveringstillstånd till allmänheten under ett flertal år. Nuvarande ägare har haft ett
tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under perioden 140701-140930 och söker nu
stadgivarande tillstånd till allmänheten.
Hotel Wictoria kommer att servera mat och dryck/alkoholdrycker till i första hand hotellgäster. Allmänheten kommer även kunna erbjudas mat och dryck.
Öppettiderna är kl. 17.00 - 20.00 måndag-torsdag under vintersäsongen, ej turistsäsong.
Andra tider kommer att gälla under turistsäsongen då man även håller öppet fredag-söndag.
Enklare underhållning planeras i form av musik, uppträdande, trubadur och julbord. Man
kommer då att ha både till allmänheten och slutna sällskap.
Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 269 (forts.)
______________________________________________________

Meny har lämnats in och där finns både förrätter, huvudrätter och efterrätter.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Tony Bustad, som är VD i bolaget har genomgått folkhälsomyndighetens folkhälsoprov med godkänt resultat och anses därmed uppfylla kravet i kunskaper i alkohollagen och dess föreskrifter. Sökanden Tony Bustad och styrelseledamöterna John Lennart
Ulin och Susanna Lena Ulin har heller inga restförda skatteskulder, förekommer ej hos kronofogdemyndigheten och förekommer ej heller i polisens belastningsregister.
Bedömning
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Sökande tillika serveringsansvarig Tony Bustad har tidigare haft ett tillstånd som sträckt sig fram till 30 september 2014. Därmed måste sökanden ha goda kunskaper, vara väl förtrogen med lagar och regler gällande alkohollagen till allmänheten.
Servering kommer att ske året runt både inomhus och utomhus. Utomhus ska inte servering
pågå längre än till kl. 01.00 fredagar och lördagar och inte längre än till kl. 23.00 övriga dagar. Man måste ha sådan tillsyn över serveringsstället att alkohol inte kan tillhandahållas berusade eller underåriga.
Från polismyndighetens sida föreligger ingen erinran mot det sökta tillståndet.
Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: Från brandskyddssynpunkt finns inget att erinra i rubricerade ärenden 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.
Skatteverket: Bolaget är registrerat för f-skatt 140602, arbetsgivarregister 140601 och
momsregistrerad 140602. Bolaget har inga aktuella eller restförda skatteskulder. Styrelseledamot och VD Tony Bustad och styrelseledamöterna Susanna Ulin och Lennart John Ulin
har inga aktuella eller restförda skatteskulder.
Kronofogdemyndigheten: Ingen erinran gällande bolaget och dess företrädare.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, miljöinspektör: Miljö- och byggnadsförvaltningen har
registrerat och beslutat om lokalen som livsmedelsanläggning 141020. Ansökan från Hotell
Vänern AB om tillstånd till alkoholservering föranleder inga erinringar från Miljö- och
byggnadsnämnden.
Utredarens övervägande
Bolaget Hotell Vänern AB är ett privat aktiebolag där Tony Bustad, 780804-8230 är VD
och styrelseledamot, John Lennart Ulin och Susanna Ulin styrelseledamöter. Tony Bustad
och Susanna Ulin äger vardera 50% av aktierna i bolaget och är köpare.
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 269 (forts.)
______________________________________________________

I alkohollagens 8 kap 12 § står att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar att
han eller hon med hänsyn till sina 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.
Bedömningen är att sökanden är undantagen från skyldigheten att genomgå kunskapsprov
vid ansökan om tillstånd för servering då sökanden enligt 10 § 2. Inte har tillstånd men som
högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya
ansökan.
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 skötsamhet.
Sökanden Tony Bustad, John Lennart Ulin och Susanna Ulin 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 genom lån hos Almi Företagspartner i Väst AB, samt Nordea.
Sökanden bedöms därmed uppfylla kravet i alkohollagen.
En annan förutsättning för serveringstillstånd är att sökanden har dispositionsrätt till aktuell
serveringslokal.
Hotell Vänern AB äger fastigheten där hotel Wictoria bedriver sin verksamhet och sökanden bedöms därmed uppfylla kravet i alkohollagen.
Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Matsalen inomhus har 30 sittplatser och till detta tillkommer ett
antal sittplatser på uteserveringen och vinterträdgården. 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. Hotel Wictoria har ett kök i direkt anslutning till serveringslokalerna och en meny
med förrätt, huvudrätt och efterrätt har inlämnats till kommunen.
Bedömningen är att sökanden uppfyller köks- och matkravet i alkohollagen.
Sammanfattning
Utredningen har inte uppvisat något negativt som diskvalificerar sökanden. Samtliga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-04

Sida 6

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 269 (forts).
______________________________________________________

Sökanden har även haft ett tillfälligt tillstånd till allmänheten under perioden 140701-140930
utan anmärkning.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-10-21
______________________________________________________

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

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 270

SN 2014/75

Handlingsplan – Våld i nära relationer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta handlingsplanen Våld i nära relationer.
Bakgrund

Socialnämnden har enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) ansvar för stöd och hjälp
till personer utsatta för brott och deras närstående.
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 140603 att återremittera ärendet för en översyn av
könsneutralitet samt en konsekvensbeskrivning för följderna i organisationen vid ett antagande av handlingsplanen. Handlingsplanen har reviderats och presenteras på nytt för socialnämnden.
I 5 kap. 11 § andra och tredje stycket SoL betonas socialnämndens ansvar för att särskilt
beakta behoven hos kvinnor som utsatts för våld av närstående och barn som bevittnat
våld. I förarbetena markeras hur viktigt det är att brottsoffer och då framför allt kvinnor
som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnar våld får det stöd och den hjälp de behöver.
Handlingsplanen bygger på Utväg Skaraborgs förslag till gemensam handlingsplan mot våld
i nära relationer – Skaraborgs kommuner. Det finns en överenskommelse om Utvägs myndighetssamverkan som tecknats mellan kommunerna i Skaraborg.
Rutinerna är en konkretisering hur handläggning av dessa ärenden ska ske.
Handlingsplanen har tre huvudsyften: Ge en generell beskrivning av kommunens insatser
och därmed informera den enskilde, anhöriga och allmänhet om vilket stöd de kan förväntas få. Fungera som en vägledning för handläggare i utformningen av biståndet. Bidra till
enhetliga bedömningsgrunder för att garantera rättssäkerhet för de sökande.
Handlingsplanen anger en hög ambitionsnivå för arbetet med målgruppen. Det kommer att
krävas en kompetenshöjning samt en utveckling av samverkan, både internt och externt.
Med stöd av en god och effektiv samverkan i kombination med tydliga rutiner kommer arbetet kunna utföras mer effektivt och med högre kvalitet. Det finns en risk att arbetsbelastningen kan komma att öka men genom ett effektivare arbetssätt skapas ett större handlingsutrymme och handlingsplanen kan genomföras inom ramen för befintlig budget.
Handlingsplanen är i linje med kommunens Vision 2030, Folkhälsostrategi och samverkansavtal med polisen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av IFO-chef Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-17

Justerandes signatur
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Handlingsplan: Våld i nära relationer, 2014-11-11
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 271

SN 2014/210

Handlingsplan – Folkhälsostrategi och miljömålsarbete i Mariestad
för individ och familjeomsorgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta Handlingsplan – Folkhälsostrategi och miljömålsarbete för
individ- och familjeomsorgen.
Bakgrund

Denna handlingsplan är till för att ge stöd samt för att få enhetlighet och ett mer kvalitetssäkrat arbete med folkhälsostrategin samt tillgänglighets- och miljömålarbetet i kommunens
olika verksamheter.
Arbetet med handlingsplanen sker kommunövergripande och gäller för alla sektorer och
verksamheter i Mariestads kommun. Respektive nämnds sektor arbetar med de mål som är
relevanta för dem.
Den nu framtagna handlingsplanen avser individ- och familjeomsorgens arbete med folkhälsostrategin och miljöområdet. Tillgänglighetsarbetet har, av olika anledningar, skjutits
upp till senare tillfälle men kommer att genomföras. Det ska finnas ett handlingsprogram
även för detta område för 2015. De områden i folkhälsostrategin som berörs av planen är
”En trygg och säker kommun”, ”Trygga och goda uppväxtvillkor” och ”Goda levnadsvanor”. Avseende miljömålen avser handlingsprogrammet områdena; ”Energi”, ”Transporter”, ”Avfall”, ”Kemikalier” samt ”Inköp”.
De åtgärder som presenteras inom området folkhälsostrategin har i vissa delar planerats
sektorsövergripande och omfattar samarbete med bl.a. sektor utbildning och arbetsmarknadsenheten. Sammantaget strävar åtgärderna mot en social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet och kan till vissa delar anses både inspirerande och utmanande och därmed i
linje med kommunens Vision 2030. Åtgärderna är även i linje med nämndens övergripande
mål för 2015.
Uppföljning av handlingsplanen ska lämnas in till kvalitet- och hållbarhetsenheten i december, i samband med övrig information till årsredovisningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av IFO-chef Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-20
Handlingsplan: Folkhälsostrategi och miljömålsarbete i Mariestad för Stöd och omsorg/IFO, 2014-10-14
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)
Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 272

SN 2014/210

Handlingsplan – Folkhälsostrategi, tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestad för vård och omsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta Handlingsplan – Folkhälsostrategi, tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestad för vård och omsorg.
Bakgrund

Denna handlingsplan är till för att ge stöd samt för att få enhetlighet och ett mer kvalitetssäkrat arbete med folkhälsostrategin samt tillgänglighets- och miljömålarbetet i kommunens
olika verksamheter.
Arbetet med handlingsplanen sker kommunövergripande och gäller för alla sektorer och
verksamheter i Mariestads kommun. Respektive nämnds sektor arbetar med de mål som är
relevanta för dem.
Den nu framtagna handlingsplanen avser vård och omsorgs arbete med folkhälsostrategi,
tillgänglighets- och miljöområdet. Tillgänglighetsarbetet har, av olika anledningar, skjutits
upp till senare tillfälle men kommer att genomföras. Det ska finnas ett handlingsprogram
även för detta område för 2015. De områden i folkhälsostrategin som berörs av planen är
”En trygg och säker kommun”, ”Trygga och goda uppväxtvillkor” och ”Goda levnadsvanor”. Avseende miljömålen avser handlingsprogrammet områdena; ”Energi”, ”Transporter”, ”Avfall”, ”Kemikalier” samt ”Inköp”.
De åtgärder som presenteras inom området folkhälsostrategin har i vissa delar planerats
sektorsövergripande och omfattar samarbete med bl.a. sektor utbildning och arbetsmarknadsenheten. Sammantaget strävar åtgärderna mot en social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet och kan till vissa delar anses både inspirerande och utmanande och därmed i
linje med kommunens Vision 2030. Åtgärderna är även i linje med nämndens övergripande
mål för 2015.
Uppföljning av handlingsplanen ska lämnas in till kvalitet- och hållbarhetsenheten i december, i samband med övrig information till årsredovisningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-24
Handlingsplan: Folkhälsostrategi, tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestad för Stöd
och omsorg/Vård och omsorg, 2014-10-15
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Vård och omsorgschef Britt Johansson)
Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 273

SN 2014/229

Översyn av individ och familjeomsorgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för IFO
utifrån rapportens rekommendationer.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade om att en översyn av individ och familjeomsogen skulle genomföras. Översynen skulle belysa arbetsformer, kompetens, bemanning, metoder och organisation samt ge förslag på eventuella förändringar. KPMG fick uppdraget och har nu slutfört
genomlysningen. Slutsatser och rekommendationer till Mariestads kommun redovisas i en
rapport.
De sammanfattande slutsatserna, kommentarer och rekommendationer i rapporten ska
sammanställas och skapa grunden till en handlingsplan. Handlingsplanen ska visa på de förändringar som krävs för att uppnå en än mer effektiv och ändamålsenlig organisation.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-21
Rapport: Översyn av IFO upprättad av konsulterna Lena Forssell och Annelie Svensson,
KPMG, 2014-10-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 274

SN 2014/261

Svar på övergripande granskning av socialnämnden 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att vidta de föreslagna åtgärderna.
Bakgrund

Kommunrevisorernas uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna har utfört en övergripande granskning av socialnämndens verksamheter.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för
tillräcklig styrning och uppföljning samt om verksamheterna har skapat god struktur och
om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Granskningen har genomförts med hjälp av enkäter och sammanställningen av dessa har sedan utgjort ett diskussionsmaterial mellan revisorerna och nämnden.
Revisorerna framför i sin rapport att nämndledamöterna upplever sig har en god intern
kontroll, bra system för styrning, ledning och uppföljning samt överlag en god kontroll på
sin verksamhet. Nämnden upplever att det har skett en stor utveckling på senare tid och
man uppger att man också försöker ta ett större grepp kring den ekonomiska helheten.
Revisorerna ställer sig kritiska till att svarfrekvensen är låg, endast åtta ledamöter har svarat
på enkäten. 2014 års granskning uppvisar en lägre svarfrekvens än föregående år, trots påpekade redan 2013 om låg svarfrekvens.
Nämndsledamöterna uppger att kommunstyrelsens demografibudgetmodell som tillämpas
vid ramtilldelningen 2015 är svår att förstå.
Revisorerna konstaterar att nämnden behöver bygga in system för att systematiskt följa ett
urval av väl definierade nyckeltal för kvalitet, ekonomi, och kostnadseffektivitet.
Revisorerna påpekar vikten av att nämnden tar initiativ för den interna kontrollen. Den interna kontrollen är nämndens verktyg att stämma av att allt fungerar i den verksamhet som
man ansvarar för.
Aktivt arbeta för att skapa förståelse i hela nämnden av vikten att svar på enkäter och på
övriga frågor som revisorerna ställer. Kommunlagen ger revisorerna rätt till upplysningar
och då det efterfrågas, ska det tillhandahållas.
Arbeta fram en tydligare förklaringsmodell som visar hur demografibudgeten fungerar i
praktiken.
Nyckeltal finns att tillgå i många nationella mätningar och socialnämnden kommer att ta
större del av resultaten av dessa mätningar. Kommunen arbetar övergripande med att hitta
en styrmodell för att bättre följa verksamheternas nyckeltal.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-04

Sida 13

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 274 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige har beslutat om på vilket sätt nämnderna ska arbeta med intern kontroll och socialnämnden kommer inför 2015 att tillämpa det nya arbetssättet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-16
Rapport: Övergripande granskning Socialnämnden 2014, upprättad av konsult Sara Linge,
KPMG, 2014-09-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-04

Sida 14

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 275

SN 2014/174

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3, 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 3, 2014, rapporterar sektor stöd och omsorg åtta ej verkställda beslut.
Samtliga beslut är fattade med stöd av LSS
Sex beslut är enligt LSS 9.9 §, bostad för vuxna, är ej verkställda. Fem personer kan inte erbjudas på grund av resursbrist vilket innebär att det inte finns ledig bostad att erbjuda. En
person är erbjuden bostad men tackat nej.
Två beslut enligt 9.4 § LSS, kontaktperson, är ej verkställda. En person kan inte erbjudas på
grund av resursbrist, det saknas lämplig uppdragstagare. En person är beviljad kontaktperson enligt förhandsbesked LSS och bor kvar i sin hemkommun.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-16
Kvartalsrapport till IVO, inskickad 2014-10-15
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Kommunrevisorerna)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-04

Sida 15

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 276

SN 2014/304

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att teckna avtal att samverka om samhällsorientering. Avtalet gäller
från och med 2015-01-01 till och med 2017-12-31.
Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av rektorer
från vuxenutbildningarna, arbetat fram ett samverkansavtal benämnt Samhällsorientering
Skaraborg. Avtalet rör samverkansformerna gällande samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med syftet att erbjuda en samhällsorientering utifrån lagstadgade krav med
hög kvalitet. De lagstadgade kraven är att samhällsorientering ska erbjudas så snart som
möjligt efter det att en etableringsplan har upprättats, omfatta minst 60 timmar samt ges på
modersmålet eller annat språk som personen behärskar väl. Vidare är syftet utifrån lagstiftarens mening att samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
Samverkansmodellen är framarbetad och prövad i ett projekt som är finansierat av Länsstyrelsen där Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare. Projektet pågår fram till den 31
december 2014. Efter projektperioden kommer driften att tas över av Skövde kommun. Vid
styrelsemötet i Skaraborgs Kommunalförbund den 25 april 2014 fattades beslut att rekommendera kommunerna att teckna samverkansavtalet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-10-31
Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg, Utbildningsnämnden, Skövde
kommun, 2014-06-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Utbildningsnämnden Skövde kommun)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-11-04

Anslagsdatum

2014-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-11-27

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

