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i paragraf 54. Mötet ajournerades mellan kl. 16:00-16:10 i paragraf 56.
Beslutande

Övriga deltagande

Björn Fagerlund
Janne Jansson
Leif Johansson
Eivor Hallén
Fred-Joachim Bruns
Bengt Erik Askerlund
Anna Stenlund
Emil Gullbrantz
May-Brith Jansson
Jan Hallström
Margareta Alexandersson
Madeleine Biesèrt Salén
Inga-Lill Berg
Marianne Johansson

(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(MAP)
(C)
(C)
(FP)
(KD)
(M)
(V)
(S)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot §§ 50-56 och 63
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
§§ 57-62 och 64-66

Marianne Johansson
Anna Karlsson
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Pia Möller
Annica Olsson
Carina Gustavsson

(S)

ersättare §§ 50-56 och 63
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ekonom §§ 52-54
ekonom §§ 52-54
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sjuksköterska § 57
alkoholinspektör §§ 50 och 63

Annica Bringsved
Anette Karlsson
Lotta Hjoberg
Helena Andersson
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Eivor Hallén

Justeringens plats och tid

Stadshuset den 14 april 2014

Sekreterare

avdelningschef IFO
sektorchef
nämndsekreterare
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Eivor Hallén
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Socialnämnden
Sn § 50

SN 2014/68

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Mariestads
Golfrestaurang i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Famous Moose, Brändholvägen 8, 792 96 Våmhus, organisationsnummer 621206-1060 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i Mariestads Golfrestaurang, Gummerstadsvägen 45, 542 94 Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten med serveringstid kl. 11:00
till 01:00, med servering i restaurang samt tillhörande uteservering.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Famous Moose, Brändholvägen 8, 792 96 Våmhus, organisationsnummer 621206-1060 har
hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera
alkoholdrycker i Mariestads Golfrestaurang, Gummerstadsvägen 45 i Mariestad.
Sökanden är Kerstin Jonsson, 621206-1060 som söker serveringstillstånd i Mariestads Golfrestaurang, med servering året runt till allmänheten och serveringstid kl. 11.00 - 01.00 i restaurang och tillhörande uteservering.
Mariestads Golfrestaurang kommer att drivas som lunchrestaurang samt à la carté och
kommer att tillhandahålla mat och dryck till klubbmedlemmar, gästande golfspelare och
andra besökande till Golfanläggningen.
Öppettiderna kommer att bli:

Måndag-torsdag kl. 08.00 - 19.00
Fredag- lördag kl. 08.00 - 21.00
Söndag
kl. 08.00 – 19.00

Senare stängning vid speciella händelser eller bokningar kan förekomma.
Sökanden Kerstin Jonsson driver verksamheten i enskilt bolag. Sökanden har sedan 2010-0507 drivit restaurangverksamhet med serveringstillstånd i Mora och Orsa kommun och anses
därmed innefattas av undantag att genomgå kunskapsprovet enligt alkohollagen 8 kap 12 §.
Statens folkhälsoinstitut föreskriver följande med stöd av 4 § första stycket 2 alkoholförordningen (2010:1636) gällande undantag; Punkt 4. Inte har avlagt prov men som i en
annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan
dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkning.
Sökanden anses uppfylla kravet i alkohollagstiftningen.
Sökanden Kerstin Jonsson förekommer inte i polisens belastningsregister och har inga restförda skatter eller avgifter.
Justerandes signatur
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Remissyttranden:
Polismyndigheten: Kerstin Jonsson har tidigare erfarenhet och även drivit verksamhet med
alkoholservering till allmänheten. Kerstin måste anses besitta kunskap om trygg och säker
alkoholservering till allmänheten. Ansökan avser tillstånd till att servera alkohol till allmänheten på Golfrestaurangen i Mariestad. Lokalen är belägen på sådan plats så att det föreligger inget hinder till att serveringstiden ligger utifrån sökt serveringstid kl. 11.00–01.00.
Hos polismyndigheten finns inget känt, som skulle diskvalificera sökanden till det begärda
tillståndet. Ur ordnings- och trafiksynpunkt finns ingen erinran mot det sökta tillståndet.
Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: Från räddningstjänstens finns inget att erinra i rubricerad ansökan under förutsättning att;
- Släckutrustning finns att tillgå i erforderlig omfattning.
- Utrymningsvägar är väl markerade och hålls fria.
- Verksamhetsutövaren bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumenterar detta.
- Verksamhetsutövaren i övrigt vidtar åtgärder i skälig omfattning för att förhindra personskador till följd av brand eller annan olycka.
Skatteverket: Bolaget är registrerad för moms 100211, arbetsgivarregistret 130601 och
momsregistrerad 100301. Inga restförda skatter eller avgifter finns.
Kronofogdemyndigheten: Förekommer inte i kronofogdemyndighetens register.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, miljöinspektör: Ansökan föranleder inga erinringar från
Miljö- och byggnadsnämnden. Registreringsbevis för den nya verksamheten utfärdades
2014-02-19.
Utredarens övervägande
I alkohollagen 8 kap 12 § står att serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att
han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheter 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 om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs
för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamhet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i andra
stycket om undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.
Sökanden Kerstin Jonsson har sedan 2010-05-07 drivit restaurangverksamhet med serveringstillstånd i Mora och Orsa Kommun, som motsvarar den aktuella ansökan, har erfarenhet och inga anmärkningar och anses därmed innefattas av undantaget att genomgå kunskapsprovet, enligt alkohollagen 8 kap 12 §, där Statens folkhälsoinstitut (numera folkhälsoinstitutet) föreskriver följande;
Med stöd av 4 § första stycket 2 alkoholförordningen (2010:1636) gällande undantag;
Punkt 4. Inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst
motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkning.
Sökanden anses därmed uppfylla kravet i alkohollagstiftningen.
Justerandes signatur
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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. Sökanden har uppvisat godtagbar budget för verksamheten och sökanden förekommer inte i
polisens belastningsregister och har heller inga skatteskulder eller restförda avgifter hos
skatte- eller kronofogden.
En annan förutsättning för serveringstillstånd är att sökanden har dispositionsrätt till aktuell
serveringslokal. Sökanden har uppvisat hyresavtal mellan Mariestads Golfklubb och bolaget.
Beslut om registrering av livsmedelslokalen finns.
Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Lokalen rymmer ca 80 sittplatser och högsta antal personer i
serveringslokalen är 130 st. Bedömningen är att lokalen har lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalen.
Serveringslokalen ska även omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar.
Planritning har inlämnats över lokalen och dess serveringsområde, vilket bedöms vara avgränsat och överblickbar.
Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen och ska möjliggöra ett varierat utbud av
maträtter. Mariestads Golfrestaurang har ett kök i direkt anslutning till serveringslokalen
och en meny är inlämnad med förrätter, huvudrätter och efterrätter.
Under utredningen har inget uppkommit som diskvalificerar sökanden och samtliga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden föreslås besluta att bevilja Famous Moose, Brändholvägen 8, 792 96 Våmhus, organisationsnummer 621206-1060 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker i Mariestads Golfrestaurang, Gummerstadsvägen 45, 542 94 Mariestad.
Socialnämndens arbetsutskott lämnar till socialnämnden att besluta om serveringstider.
Behandling på sammanträdet

Jan Hallström (FP) tillstyrker alkoholinspektörens förslag till serveringstider vilket är: Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten med serveringstid kl. 11:00 till
01:00, med servering i restaurang samt tillhörande uteservering.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp tilläggsyrkandet till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och ledning Lotta Hjoberg samt alkoholinspektör Annica Bringsved 2014-03-06, Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Mariestads Golfrestaurang i Mariestad.
Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur
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SN 2014/91

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende inkommit
klagomål Dnr 8.2-5935/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar yttra sig till Inspektionen för vård om omsorg, med anledning av
inkommit klagomål, enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

M är en 16-årig flicka som har insats i form av korttids enl. LSS. I samband med sportlovet
uppstår en situation som resulterar i att föräldrarna ansöker om utökad tid på korttids för M.
På grund av olika omständigheter, som beskrivs i yttrandet, nekas M till att komma till korttids, då enhetschef inte ansett sig ha fått tillräcklig tid att planera för vistelsen. Beslutet ändras sedan så att M kunde komma följande dag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt IFO-chef
Anette Karlsson 2014-03-19, Tjänsteskrivelse - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende inkommit klagomål Dnr 8.2-5935/2014
Förslag till skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg, upprättad av chefen för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt IFO-chef Anette Karlsson 2014-03-14.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur
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SN 2014/121

Förslag till utveckling av Ungbo
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger IFO-chefen i uppdrag att göra en förstudie om att ta hand om
det utökade behovet av platser för ensamkommande flyktingbarn i samverkan med
ett HVB Ungbo.
2. Socialnämnden beslutar att ge IFO-chef Anette Karlsson i uppdrag att bemanna
upp Ungbo så att kraven för HVB-hem uppfylls tills yngste ungdomen blir myndig.
Bakgrund

Ungbo har drivits som ett stödboende i kommunen sedan år 2003. Målgruppen är unga i
åldern 16-20 år som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar och som behöver vuxenstöd för att förbereda sig för ett eget boende.
Efter en inspektion av inspektionen för vård och omsorg (IVO) i november 2013 krävs
flera åtgärder för att verksamheten ska kunna drivas vidare, då i form av Hem för vård eller
boende (HVB). Bl.a. krävs en föreståndare samt bemanning under hela dygnet.
Nödvändiga åtgärder ger en ökad kostnad om ca 1 600 tkr/år. Dessa kostnader ryms inte
inom den tilldelade ekonomiska ramen för IFO:s verksamheter.
Ungbo fyller redan idag en viktig funktion i det stöd som erbjuds unga inom kommunens
egna verksamheter. Genom anpassning av verksamheten till ett HVB, kan arbetet utökas
ytterligare och bli en ännu viktigare del i de stödåtgärder kommunen i egen regi kan erbjuda
unga.
Utan föreslagen anpassning kan kommunen inte fortsätta driva Ungbo enligt nuvarande
former. Ett alternativ är att erbjuda ungdomar boende i egna lägenheter och tillsätta ett mobilt team. Konsekvenser av detta blir att målgruppen blir snävare, från 18 år, och med
mindre egna svårigheter och svarar mindre upp mot det behovet som finns.
På sammanträdet informerade IFO-chef Anette Karlsson muntligt om uppdraget hon fick
från socialnämndens arbetsutskott den 1 april 2014 att utreda möjligheten för Ungbo som
ett HVB-hem för att ta emot fler ungdomar och därmed minska kostnaderna per plats.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden beslutar att IFO-chefen gör en
förstudie om att ta hand om det utökade behovet av platser för ensamkommande flyktingbarn i samverkan med ett HVB Ungbo.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 8

Socialnämnden
Sn § 52 (forts.)
______________________________________________________

Vidare yrkar han på att ge IFO-chef Anette Karlsson i uppdrag att bemanna upp Ungbo så
att kraven för HVB-hem uppfylls tills yngste ungdomen blir myndig.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt IFO-chef
Anette Karlsson 2014-03-15, Tjänsteskrivelse - Förslag till utveckling av Ungbo.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt IFO-chef
Anette Karlsson 2014-03-15, Utredning ang. förslag till utveckling av Ungbo.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur
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SN 2014/98

Prognos 1 år 2014 för socialnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner prognos 1 år 2014 för socialnämndens verksamheter och
investeringsprognos.
2. Socialnämnden beslutar att inte vidta föreslagna åtgärder.
3. Socialnämnden beslutar att äska hos kommunstyrelsen 4,2 miljoner kronor inkl. försörjningsstödet.
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.
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 1 år 2014 för Socialnämndens verksamheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-03-31
Prognos 1 år 2014 för socialnämndens verksamheter
______________________________________________________

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

Justerandes signatur
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SN 2014/124

Budget för socialnämndens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden överlämnar budget för år 2015 till kommunstyrelsen utan eget yttrande men med åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar.
2. Socialnämnden beslutar att inte vidta sektorns förslag på åtgärder samt att begära en
utökad ram på 11 770 tkr.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Eivor Hallén (S), Fred-Johachim Bruns (S), BengtErik Askerlund (MP) och Inga-Lill Berg (V) deltar inte i beslutet utan återkommer med eget
förslag senare.
Bakgrund

Budgetarbetet i Mariestads kommun inleds med en budgetupptakt då samtliga nämnder beskriver budgetförutsättningar samt inriktning för målarbetet för nästkommande år.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10 om förslag till preliminära ramar för nämndernas
verksamhet år 2015. Nämnderna har därefter fram till den 16 april att konsekvensbeskriva
den tilldelade budgetramen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför en budgetträff den 23 april då nämndernas presidier och berörda tjänstemän deltar. Därefter följer partipolitiska överläggningar inför beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj och i kommunstyrelsen den 27 maj.
Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2015 samt flerårsplaner för år 2016 och 2017
vid sammanträdet den 16 juni.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden överlämnar budget för år 2015 till kommunstyrelsen utan eget yttrande men med åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar.
Behandling på sammanträdet

Emil Gullbrantz (C) tilläggsyrkar att socialnämnden beslutar att inte vidta sektorns förslag
på åtgärder. Gullbrantz yrkar vidare på att socialnämnden beslutar att begära en utökad ram
på 11 770 tkr.
Jan Hallström (FP) tillstyrker förslag till beslut.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med Emil Gullbrantz (C) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-03-31
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2015
Reviderad budget 2015 för vård och omsorg delades på sammanträdet
Reviderad åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2015 delades på sammanträdet
Konsekvensbeskrivning av föreslagna besparingar undertecknad av Ann-Charlotte Sandsjö,
Barn och Ungdom IFO, 2014-04-07 delades på sammanträdet
Skrivelse om budget år 2015 från de fackliga organisationerna Vision, LSR, FSA och Kommunal, 2014-04-07 delades på sammanträdet
Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet angående förslag till budget för år 2015,
2014-04-07 delades på sammanträdet
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Bitr. chef för vård och omsorg Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna närvaro för studenterna Anna Karlsson och Christian
Silva på socialnämndens sammanträde i ärendet om ”Mål för socialnämndens verksamheter
år 2015”.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Mål för socialnämndens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar målen för år 2015.
Bakgrund

Samtliga nämnder ska årligen ställa sig frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?” Utifrån detta formulerar nämnden därefter fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att det
säkerställs att det finns resurser att genomföra målen.
Sektor Stöd och Omsorg har tagit fram fem förslag till socialnämnden på målområden. Två
av målen i samverkan med sektor utbildning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 sektorchef Lotta Hjoberg och verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius, 2014-03-24
Nämndsmål för socialnämndens verksamheter
Revidering av nämndsmål för socialnämndens verksamheter delades på sammanträdet
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Bitr. chef för vård och omsorg Britt Johansson
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 15

Socialnämnden
Sn § 57

SN 2014/92

Patientsäkerhetsberättelsen 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2013.
Bakgrund

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659), senast den 1 mars årligen
upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken följande ska framgå:
-

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.

-

Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.

-

Vilka resultat som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Sektor stöd och omsorg har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för år 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt medicinskt
ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson 2014-02-26, Patientsäkerhetsberättelsen 2013.
Patientsäkerhetsberättelse 2013, Vård- och omsorgsavdelningen, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 58

SN 2014/10

Slutrapport om Boende 2020
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden överlämnar slutrapporten Boende 2020 till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar att genomföra en förstudie till projektering i frågan om Boende 2020 med nedanstående uppdrag:


Utse sektorchef Lotta Hjoberg som beställare till förstudieprojektet Boende
2020.



I förstudieprojektet Boende 2020 ska utredningen belysa konsekvenser, en
kostnadskalkyl och kvalitet utifrån de olika alternativa boendena.



Förstudieprojektet Boende 2020 ska ge förslag och tydliggöra de olika boendeformerna för äldre.



Ta fram förslag på mark tillsammans med kommunens planarkitekt.



Undersöka alternativa byggentreprenörer och intresse för etablering i Mariestads kommun.

3. Förstudien ska vara klar att presentera för socialnämnden innan 2014 års utgång.
Bakgrund

Bostäder för äldre har sett olika ut under årens lopp, liksom att vården om de gamla har
förändrats. Det som så småningom utvecklades till vad man kallat ”äldreboende” var från
början, innan pensionen inrättats, en bostad för de som inte var tillräckligt ekonomiskt
starka eller förmådde sig att ta hand om sig själva. Från äldreboende har man sedan övergått
till att försöka se till att så många som möjligt ges möjligheten att leva livet ut i sina hem.
Hemtjänsten har, under tiden som servicehus och äldreboenden avvecklats, utökat sin verksamhet och har de senaste åren fortsatt att ökat sina insatser. En ny bostadsmarknad har
kommit upp där man riktar sig till äldre personer och erbjuder alternativ till det traditionella
äldreboendet; det som kan kallas seniorboende, 55+-boende eller trygghetsboende.
Om 20-30 år beräknas andelen personer över 65 år i Sverige utgöra 27 procent av befolkningen. I Mariestad, mot befolkningsprognosen verkar det som hela 26 procent av befolkningen år 2020 är 65 år eller äldre, mot dagens 24 procent. I och med det stigande antalet
och andelen äldre blir behovet av tillgängliga miljöer större.
Förstudien har som syfte att öka kunskapsbredden över invånarnas behov och prioriteringar
som utgångspunkt för planering av framtidens boendemiljöer för äldre i kommunen. Förstudien vänder sig till invånare i åldersgruppen 65-79 år.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 58 (forts.)
______________________________________________________

Bostadens och boendemiljöns utformning har stor betydelse när det gäller förutsättningar
att kunna ge den enskilde invånaren en god vård och omsorg i hemmet. Genom att kommunen erbjuder boendemiljöer som följer de önskemål och behov av god tillgänglighet och
trygghet kan behovet av vård och omsorg skjutas upp och möjligheterna till att ge adekvata
insatser i hemmet kan öka. Insatser för att främja bättre boendemiljöer kan således ge långsiktiga vinster för såväl den enskilde som kommunen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius, 2014-03-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 18

Socialnämnden
Sn § 59

SN 2014/119

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud
år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud
för år 2014
Bakgrund

Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer med psykisk
sjukdom. Verksamheten finansieras till ca 50 procent av medel från länsstyrelsen och kommunen lämnar varje år en skriftlig redogörelse.
Personligt ombud (PO) är organisatoriskt placerad inom individ- och familjeomsorgen direkt under IFO-chef och är därmed helt fristående från socialtjänstens övriga verksamhet.
Verksamheten utgör ett viktigt stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar och
betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt IFO-chef
Anette Karlsson 2014-03-06, Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för år 2014.
Skrivelse till Länsstyrelsen, Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 19

Socialnämnden
Sn § 60

SN 2014/120

Verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgen år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socalnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan för individ och familjeomsorgen år 2014.
Bakgrund

Inför varje verksamhetsår upprättas plan och mål för verksamheterna inom individ och familjeomsorgen under året. Planen följs upp i slutet av året och är en viktig del av avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt IFO-chef
Anette Karlsson 2014-03-19, Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan för Individ- och familjeomsorgen år 2014.
Förslag till Verksamhetsplan 2014 för Individ- och familjeomsorgen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 20

Socialnämnden
Sn § 61

SN 2014/122

Lex Sarah
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Enhetschef Carina Larsson inkom 2013-12-13 med en Lex Sarah- rapport. Enligt rapporten
har föräldrar ansökt om stöd till sitt barn, vilket inte registrerats som en ansökan. Utredning
har inte heller inletts. Enligt kap 11 § 1 SoL ska utredning inledas omedelbart om det inkommer en ansökan.
I utredningen framkommer att socialtjänsten 2013-10-14 deltagit i ett s.k. Västbusmöte, ett
nätverksmöte med bl.a. skola, BUP och föräldrar. Efter mötet skulle föräldrarna kallas till
möte av socialtjänsten för att få mer information och diskutera vad socialtjänsten kan bidra
med. Vid uppföljande möte 2013-11-08 har föräldrarna ännu inte kallats till något möte av
socialtjänsten ”för erbjudande om vidare stöd vilket föräldrarna efterfrågar”. Utredning inleds 2013-12-16.
Utredaren slår fast att det saknas rutiner för hur inkomna handlingar som rör Västbus och
där socialtjänsten inte har ett pågående ärende, ska hanteras. Det finns en uppenbar risk att
information inte förs vidare, vid t.ex. sjukdom, byte av handläggare osv. Det är viktigt att
sådana rutiner arbetas fram.
En avvikelse kommer att inlämnas till Västbus lokala ledningsgrupp för vidare åtgärder.
Nu aktuell händelse har fördröjt de insatser barnet har behov av men det har inte utgjort
någon fara för barnets liv.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt IFO-chef
Anette Karlsson 2014-03-19, Tjänsteskrivelse – Lex Sarah.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Socialnämnden
Sn § 61 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 22

Socialnämnden
Sn § 62

SN 2014/126

Rekvirering av statsbidrag avseende kompetensutveckling inom den
sociala barn- och ungdomsvården 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna IFO:s rekvirering av statsbidrag avseende kompetensutveckling med 125 707 kronor för år 2014.
Bakgrund

Ett av socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar fara illa och deras familjer.
För att stärka huvudmännens arbete med att öka tryggheten och kvaliteten inom den sociala
barn- och ungdomsvården har regeringen för avsikt att under åren 2013-2016 stödja ett
långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att systematiskt utveckla personalens kompetens.
Målgruppen är i första hand socialsekreterare och chefer med ansvar för myndighetsutövning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
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 avdelningschef IFO Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-03-24
Rekvisition av statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 23

Socialnämnden
Sn § 63

SN 2013/99

Ändring av tillstånd, Mumma Café i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ändra tillståndsbeviset för Mumma Mariestad AB, organisationsnummer 556928-6973, enligt följande:




Högsta antal personer i serveringslokalen är; 75 st inomhus i cafédelen.
Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal; 68 st.
Totalt antal personer som får vistas samtidigt inomhus i cafédelen, lagerutrymmet i
bakgården, samt uteserveringen är 160 st.

Ärendet

I samband med att räddningtjänsten yttrat sig gällande ändring av antalet personer som får
vistas i café Mummas lokaler utfärdar kommunen nytt tillståndsbevis.
I yttrandet från räddningtjänsten står det:


Högsta personantal inomhus samtidigt får ej överstiga 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.

Förslag till beslut

Förslaget överensstämmer med alkoholinspektörens förslag till beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och ledning Lotta Hjoberg samt alkoholinspektör Annica Bringsved 2014-04-03

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Socialnämnden
Sn § 63 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 25

Socialnämnden
Sn § 64

SN 2014/102

Yttrande på motion om arbetstid, tillsvidareanställning och tjänstgöringsgrad för personal inom hemtjänsten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ställer sig bakom yttrandet.
Bakgrund

Marianne Kjellqvist (s) föreslår i en motion att vikarie inom hemtjänsten ska ha ett
sammanhängande arbetspass på minst fyra timmar per dag samt att kommunen ska
tillsvidareanställa fler inom hemtjänsten med en tjänstgöringsgrad om minst 50 %.
Socialnämnden har beslutat att utöka hemtjänstpersonalen med 25 årsarbetare, vilket blir 33
tjänster med en tjänstgöringsgrad på 75 %. Enhetscheferna i hemtjänsten kommer att göra
nya scheman för personal i hemtjänstgrupperna – fyra områden klara innan sommaren och
tre områden klara i september. Arbetspassen ska vara 7-16, 7-13, 13-22, 16-22. Tjänsterna
håller på att utannonseras och kommer att tillsättas så snart som möjligt. Fördelning mellan
område har skett utifrån en nulägesanalys som berörda enhetschefer har lämnat in.
Vid tillfällig arbetsanhopning kommer vikarie visstidsanställas och verksamhetens
målsättning är att arbetspass inte understiger fyra timmar, men i vissa fall är inte denna
målsättning möjlig. Finns det en politisk vilja till att arbetspass inte får understiga fyra
timmar, så är detta möjligt att verkställa, men hemtjänstens kostnader kan då komma att
öka.
Förslag till beslut

Förslaget överensstämmer med sektorchefens förslag.
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 sektorchef Lotta Hjoberg och biträdande vård och omsorgschef Britt
Johansson, 2014-04-07
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Sektorchef Lotta Hjoberg
Bitr. vård och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 26

Socialnämnden
Sn § 65

SN 2014/54

Redovisning av delegationsbeslut under mars 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nr 3/2014
Delegationsbeslut

Ärende

Individ- och familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2014-03-01 t.o.m. 2014-03-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-03-01 t.o.m. 2014-03-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2014-03-01 t.o.m. 2014-03-31

LSS
Äldre- och handikappomsorgen

Dnr

Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 4 mars 2014
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 18 mars 2014

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-08

Sida 27

Socialnämnden
Sn § 66

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att ärendet avslutas gällande Tillsyn av verksamheten Ungbo i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Dialogmöte den 15 maj: Samling för social hållbarhet

Förtroendevalda i kommunerna Västra Götaland och hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen inbjuds till ett dialogmöte den 15 maj om Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2014-04-08

Anslagsdatum

2014-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-05-14

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

