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Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hemön, Stadshuset den 3 maj 2016 kl 08:30-12:15

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
May-Brith Jansson (C), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Leif Johansson (S), ledamot

Övriga deltagare

Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 140 och 143
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 140-142
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 140-141
Annica Olsson, ekonom § 140
Pia Möller, ekonom § 140
Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 141-142 och 144
Annica Bringsved, alkoholinspektör §§ 145-147
Annelie Blomberg, anhörigsamordnare § 148
Katrin Jedselius, verksamhetsutvecklare § 148
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

I direkt anslutning till sammanträdet

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur
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Helena Andersson
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Utdragsbestyrkande

2016-05-26
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2016-05-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 140

Dnr 2016/00049

Månadsavstämning för april år 2016 avseende
socialnämndens verksamheter
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende april
år 2016.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att komma med förslag på
åtgärder att nå budget i 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 månadsavstämning april år 2016 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning april, år 2016, visar på ett underskott i verksamheterna, IFO
-2 600 tkr. Vård och omsorg - 1 600 tkr, biståndsavdelningen och de centrala
verksamheterna visar ett nollresultat samt försörjningsstödet + 300 tkr. Totalt
underskott för socialnämnden är - 3 900 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg och
ekonomer Annica Olsson och Pia Möller, 2016-04-30
Månadsavstämning april 2016, baserad på uppgifter tillgängliga 2016-04-30
Månadsavstämning april 2016, 2016-04-29
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 141

Dnr 2015/00313

Förändring av avgifter inom vård- och omsorg och
socialpsykiatrin från 1 juli 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att taxan för avgifter
inom vård- och omsorg samt socialpsykiatri förändras från 1 juli 2016 enligt
nedan:
För boende i särskilt boende föreslås att
 dels höja taxans tak till 0,5392 % av prisbasbeloppet, f.n. 1 991 kronor
för dem som har avgiftsutrymme
 dels att sänka förbehållsbeloppet med månadskostnaden för TV-licens
f.n. 185 kronor i konsekvens med att utrymmet i förbehållsbeloppet för
TV-licens inte behövs då den TV-licens kommunen betalar även
tillgodoser de enskild som har TV.
För boende i ordinärt boende föreslås att
 dels höja taxans tak till 0,5392 % av prisbasbeloppet, f.n. 1 991 kronor
för dem som har avgiftsutrymme
 dels höja nivåerna 2-4 med 11 %
 att lämna nivå 1 utan förändring.
Bakgrund

I december 2015 fattade Sveriges riksdag beslut om att öka det procentuella
taket i äldreomsorgens s.k. maxtaxa från den 1 juli 2016 till maximalt en
tolftedel av 0.5392 % av prisbasbeloppet vilket innebär till 1 991 kr/månad från
nuvarande 1 772 kronor. Samtidigt sänker staten kommunens skatteintäkt för
pensionärer. Mariestads kommun har därmed möjlighet att besluta att höja den
kommunala taxan. I Mariestad har kommunfullmäktige valt en modell med
nivåer och maxavgifter per nivå där endast högsta nivån når upp till det s.k.
taket.
Ett nytt förslag till avgiftsnivåer med procentuell höjning per nivå motsvarande
höjningen mellan 1772/1991 d.v.s. 11 % föreslås gälla från 1 juli 2016.
Samtidigt föreslås en sänkning av förbehållsbeloppet för personer boende på
särskilt boende med anledning av att det nu står klart att personer på särskilt
boende inte behöver betala TV-licens om boendet är registrerat som
vårdinstitution hos Radiotjänst. Kostnaden för TV-licens bör således utgå ur de
poster som den enskilde själv ska ha ekonomiskt utrymme för.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) och Leif Johansson (S) yrkar på att förbehållsbeloppet ska
vara oförändrat i särskilt boende.
Ordförande Jan Hallström (L) tillstyrker förslag till beslut. Björn Fagerlund (M)
tillstyrker Hallströms förslag.
Ordförande Jan Hallström (L) finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att
besluta enligt förslag till beslut.
Janne Jansson (S) och Leif Johansson (S) reserverar sig mot förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-04-07
Dokument: Förändring av taxan inom äldreomsorgen från och med
2016-07-01, upprättat av myndighetschef Catharina Andersson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-04-11
Dokument: Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen inom Vård och omsorg och Socialpsykiatrin fr.o.m. 2016-07-01,
daterad 2016-04-04
Dokument: Tillämpningsanvisningar för avgifter inom Vård och omsorg samt
Socialpsykiatrin fr.o.m. 2016-07-01 tillsammans med bilaga, daterat 2016-04-11
Expedierats till:
(Kommunfullmäktige)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Myndighetschef Catharina Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 142

Dnr 2016/00050

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg efter tillsyn
på Solgläntan
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att yttra sig till Inspektionen för vård och omsorg enligt
upprättat förslag av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef
för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, daterat 2016-04-12.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder ett tillsynsärende avseende
nämndens hem för vård eller boende, Solgläntan. Inspektionen genomfördes 910 mars 2016. Efter inspektionen har nämnden beretts tillfälle att yttra sig över
sammanställda uppgifter.
I yttrandet redogörs nämndens uppfattning angående
1. Om lokalerna är att anses vara hemlika förhållanden.
2. Om beviljat bygglov finns för verksamhet samt bilaga
3. Uppgifter angående personalens kunskap om ”Lex Sarah”
4. Angående rutin för att begära in utdrag ur Polismyndighetens
misstanke- och belastningsregister inför anställning av personal
5. Uppgifter om att ungdomar delar rum
6. Egna brister som nämnden identifierat samt vilka åtgärder nämnden
vidtagit för att undanröja dessa.
Hem- för vård eller boende, Solgläntan, har startats under hösten 2015 med
anledning av stor ökning av antalet anvisade ensamkommande barn i
kombination med stor platsbrist vid hem- för vård eller boende i Sverige.
Inledningsvis var det planerat för 12 platser vid Solgläntan, det bor för
närvarande 18 ungdomar där. Det är trångt och flera delar rum. För att
säkerställa att ungdomarna inte far illa har verksamheten valt tät bemanning så
att det ska vara lätt för ungdomarna att ta kontakt med vuxna. Alla ungdomar
har dessutom två kontaktpersoner i personalgruppen som har en särskild
kontakt med ”sin” ungdom.
Verksamheten uppmuntrar och stimulerar ungdomarna till aktiviteter utanför
boendet. Enhetschefen har regelbundna möten med ungdomarna för att öka
delaktigheten och fånga upp deras synpunkter och idéer. Det finns även en
brevlåda i boendet där ungdomarna också kan lämna synpunkter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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När verksamheten startade behövde personalen sätta sig in i mycket som var
nytt. Enhetschef har arbetsplatsträffar med personalen varje vecka för att
repetera rutiner angående ”Lex Sarah”, dokumentation, säkerhet osv.
För att starta upp boendet och bemanna med personal har utdrag ur
polisregister inte kunnat inväntas, väntetiden är ca tre veckor. Efterfrågade
registerutdrag har lämnats av personalen i efterhand. Referenser har tagits innan
anställningen.
Ungdomar har kunnat flyttas om efter egna önskemål, för att frigöra plats för
någon som inte velat dela rum. För närvarande inväntas en ombyggnation av
annan fastighet för att kunna frigöra fler rum för ungdomar som därmed kan
flyttas om. Det är nämndens strävan att ungdomarna ska ha egna rum.
Utöver trångboddheten har även nämnden identifierat brister som kunnat
åtgärdas, som t.ex. otydliga rutiner som har förtydligats och personal har
rekryterats för en komplett bemanning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-04-21
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 8.4.2-5811/2016,
upprättat av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och enhetschef
HVB barn och unga Rickard Olsson, daterat 2016-04-12
Utdrag ur detaljplan
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Enhetschef Richard Olsson)
(Inspektionen för vård och omsorg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 143

Dnr 2016/00083

Lex Sarah - Lugnås/Leksbergs hemvård den 10 februari
2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna
Bakgrund

Rapporten lämnades in från god man den 10 februari 2016 till enhetschefen
med ansvar för Lugnås/Leksbergs hemvård.
God man har under de sista månaderna reagerat över att den enskildes
inköpsfakturor från ICA Oxen blivit högre. I samband med årsredovisningen
har hon granskat inköpen noggrannare och ser att en del inköp bör granskas
vidare. God man misstänker att personal har handlat och undanhållit varor, så
att den enskilde inte fått del av alla varor.
Enhetschefen har utrett misstanke om personalstöld och vidtagit åtgärder för
att minimera möjligheten att undanhålla inköpa varor.
Bedömningen är att det inträffade har fått konsekvenser för den enskildes
ekonomiska situation.
Underlag för beslut

Utredning lex Sarah upprättad av enhetschef Susanne Birgersson, 2016-03-01
tillsammans med bilaga Rutin kring inköp, upprättad 2016-02-23
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Enhetschef Susanne Birgersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 144

Dnr 2016/00090

Riktlinje för arkivering - Dokumenthanteringsplan för hälsooch sjukvård
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta framtagen riktlinje för arkivering med
tillhörande Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård i Mariestads
kommun.
Bakgrund

Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) har varje vårdgivare till ansvar att
beskriva tillvägagångssätt för hur arkivering och gallring ska utföras.
Vårdgivaren ska också ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i
verksamheten.
Arkivbildning och gallring inom kommunen styrs av arkivlagen (1990:782).
Underlag för beslut

Dokumentet: Riktlinje för arkivering med tillhörande Dokumenthanteringsplan
för hälso- och sjukvård.
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 145

Dnr 2016/00102

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker,
Can Vac Arena i Mariestad
Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Rasta Sverige AB, Muggebo,
542 92 Mariestad, organisationsnummer 556618-7141, servering av starköl och
vin till allmänheten på Can Vac Arena, Vallby 6, 542 92 Mariestad, med
tillhörande altan, under perioden 160505-160930 i samband med evenemang.
Sökt serveringstid är kl. 17.00 – 22.00.
Bakgrund

Rasta Sverige AB, Muggebo, 542 92 Mariestad, har hos socialnämnden ansökt
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl och vin
till allmänheten på Can Vac Arenas VIP Restaurang samt tillhörande altan,
under perioden 160505-160930 i samband med Mariestads Motorklubbs
evenemang på Can Vac Arena.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp förslag till beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta
Hjoberg, 2016-04-20
Utredning upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef
Lotta Hjoberg, 2016-04-19
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved
Rasta Sverige AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 146

Dnr 2016/00103

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Louise och
Eric Handelsbolag, Skövde
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att bevilja Louise och Eric Handelsbolag,
organisationsnummer 969640-8384, Säter, Åkersäter 1, 541 91 Skövde,
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på
Sandvikens Bistrot (golfrestaurangen), Gummerstadsvägen 45, 542 94
Mariestad. Servering sker i restaurang, tillhörande uteservering,
konferensrummet samt i foajén.
Serveringstid: kl. 11:00-01:00.
Villkor:
All serveringspersonal ska genomgå den av kommunen anordnade utbildningen
Ansvarsfull alkoholservering.
Uteserveringen ska utrymmas 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Motivering:
För att personal ska få de kunskaper som erfordras i alkohollagen bör dessa
genomgå utbildning i Ansvarsfull alkoholservering som anordnas av
kommunen årligen. Polismyndigheten påpekar också om vikten av att all
serveringspersonal har god kännedom om skyldigheterna i samband med
alkoholutskänkning.
Bakgrund

Louise och Eric Handelsbolag, Säter, Åkersäter 1, i Skövde har ansökt om
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på
Sandvikens Bistrot (golfrestaurangen), Gummerstadsvägen 45, i Mariestad.
Servering kommer att ske i restaurang, tillhörande uteservering,
konferensrummet, samt i foajén, med sökt serveringstid kl. 11.00 – 01.00.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta
Hjoberg, 2016-04-20
Utredning upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef
Lotta Hjoberg, 2016-04-19
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)
(Louise och Eric Handelsbolag)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 147

Dnr 2016/00076

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att revidera dokumentet ”Riktlinjer för
serveringstillstånd” med tillägget att påskafton kan anses som ett särskilt och
enskilt tillfälle som kan motivera att tillstånd beviljas till kl. 03:00.
Bakgrund

Socialnämndens arbetsutskott beslutade på sammanträdet den 15 mars 2016
(Snau § 86) att ge alkoholinspektören i uppdrag att revidera riktlinjerna för
serveringstillstånd då arbetsutskottet anser att påskafton ska innefattas i
särskilda och enskilda tillfällen som kan motivera att tillstånd beviljas till kl.
03:00.
Som stöd i handläggning av serveringstillstånd har socialnämnden antagit
riktlinjer 2013-05-14 med revidering 2014-09-16. I riktlinjerna anges
oktoberfest, halloween, 25 december, i anslutning till studentfirande samt
cruising i Mariestad att anses som särskilda och enskilda tillfällen som kan
motivera att tillstånd beviljas till kl. 03.00.
Socialnämnden har fått in ansökningar om utökad serveringstid till kl. 03.00 på
påskafton. Då påskafton är att anse som en helg där polismyndigheten har extra
resurser bedöms påskafton att avse som särskilt och enskilt tillfälle som kan
motivera att tillstånd beviljas till kl. 03.00. Tillståndsbevis för offentlig
danstillställning, sökt hos polismyndigheten, ska finnas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta
Hjoberg, 2016-03-23
Dokument: Förslag på revidering av Riktlinjer för serveringstillstånd
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 148

Dnr 2016/00086

Kartläggning av frivilligarbete år 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden noterar informationen om rapporten.
2. Socialnämnden beslutar att anta de rekommendationerna om det
fortsatta arbetet i rapporten:
- Genomföra dialogmöten med föreningar, organisationer och andra
externa aktörer.
- Genomföra en undersökning och se vilken efterfrågan det finns av
frivilligarbete.
- Inventering inom sektor stöd och omsorg vad som skulle kunna
efterfrågas av frivilligarbete. Resultatet presenteras som ett
”smörgåsbord” där frivilligarbetare kan välja var de kan vara en resurs.
Bakgrund

Frivilligt arbete fyller flera funktioner, både för dem som tar emot tjänsten eller
insatsen men också för dem som ger eller utövar det frivilligt arbete. Den som
tar emot får glädje och gemenskap och den som ger får ett värde och mening av
att betyda något för någon annan. Avsaknad av frivilligt arbete för ovanstående
nämnda kan ge negativa konsekvenser som annars skulle ha kommit av
ensamhet och passivitet.
Ett av socialnämndens mål för år 2016 är att öka inslaget av frivilligarbete i
samverkan med andra. För att undersöka nuläget av frivilligarbete gav chefen
för sektor stöd och omsorg i uppdrag att inventera nuläget av vad som sker
inom frivilligverksamhet i och utanför kommunen och i vilken omfattning.
Underlag för beslut

Slutrapport – Inventera inslagen av frivilligarbete inom och utom
socialnämndens verksamhetsområde upprättad av verksamhetsutvecklare
Katrin Jedselius och anhörigsamordnare Annelie Blomberg tillsammans med
bilagor; enkät, powerpoint-presentation av statistikuppgifter och dokument:
Frivilligarbete – olika former och meningen med att vara frivillig/volontär
Expedierats till:
(Kvalitetschef Maria Torp)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius)
(Anhörigsamordnare Annelie Blomberg)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 149

Dnr 2016/00097

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 - Brottsofferjouren
Norra Skaraborg
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren Norra Skaraborg ett
verksamhetsbidrag om två kronor per invånare.
Bakgrund

Enligt socialtjänstlagens 5 kap. 11 § så hör det till socialnämndens uppgifter att
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp.
Mariestads kommun har genom att ge verksamhetsbidrag till brottsofferjouren
kompletterat socialnämndens arbete med att verka för att ge stöd till brottsoffer
och dess närstående.
Det har inkommit två ansökningar om verksamhetsstöd från två olika
brottsofferjourer, Norra Skaraborg och Östra Skaraborg
Brottsofferjouren Norra Skaraborg bildades mars 2015 och har under
verksamhetsåret 2015 erhållit ett verksamhetsbidrag från socialnämnden i
Mariestads kommun om två kronor per invånare. Nu har föreningen inkommit
med en ny ansökan inför verksamhetsåret 2016 och de ansöker om två kronor
per invånare.
Brottsofferjouren Norra Skaraborg verkar inom den norra länsdelen, Töreboda,
Gullspång och Mariestad. Dessa tre kommuner har också i övrig verksamhet ett
välutbyggt samarbete.
Underlag för beslut

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016, inkommen 2016-04-14.
Protokoll från föreningens årsmöte den 9 mars 2016
Verksamhetsberättelse för år 2015, daterad 2016-02-02
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Brottsofferjouren i Norra Skaraborg)
(Polisen i Skövde)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 150

Dnr 2016/00043

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 - Brottsofferjouren
Östra Skaraborg
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Brottsofferjouren Östra
Skaraborg om ett verksamhetsbidrag om tre kronor per invånare.
Bakgrund

Enligt socialtjänstlagens 5 kap. 11 § så hör det till socialnämndens uppgifter att
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp.
Mariestads kommun har genom att ge ett verksamhetsbidrag till
brottsofferjouren kompletterat socialnämndens arbete med att verka för att ge
stöd till brottsoffer och dess närstående.
Det har inkommit två ansökningar om verksamhetsbidrag från två olika
brottsofferjourer, Norra Skaraborg och Östra Skaraborg.
Socialnämnden i Mariestads kommun valde för åren 2014 och 2015 att inte
betala ut något verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Östra Skaraborg då det
tidigare har funnits tveksamheter till föreningens verksamhet och sättet den
bedrivs på.
Underlag för beslut

Ansökan om verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2016 inkl. Stadgar och
minimikrav för lokal brottsofferjour, dokument: Brottsofferstödjande arbete
Mariestads kommun 2015 och Samverkansavtal mellan Brottsofferjouren Östra
Skaraborg och Skövde kommun, inkomna 2016-02-08
Komplettering till ansökan; Verksamhetsberättelse för år 2015,
Verksamhetsplan 2016-2018, Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 med
revisonsberättelse, Protokoll fört vid årsmötet den 15 mars 2016 och Protokoll
fört vid konstituerande sammanträde den 15 mars 2016, inkomna 2016-04-08
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Brottsofferjouren Östra Skaraborg)
(Polisen i Skövde)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 151

Dnr 2016/00105

Diskussion om mått i Kommunens Kvalitét i Korthet (KKiK)
Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet flyttas till socialnämndens
arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2016 (Ksau § 87) att
sektorerna/verksamheterna ska välja ut viktiga mått ur KKIK-rapporten och
upprätta en handlingsplan med åtgärdslista för att åtgärda de brister som
tydliggjorts i rapporten.
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

