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§ 100

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redovisning av Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av
Beroendecentrum MTG
Dnr 2009/0156-701
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson redovisar Länsstyrelsens tillsyn i maj 2009
av Beroendecentrum. Länsstyrelsens beslut är att socialnämnden uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser och att kvaliteten är
god.
Bakgrund: Regeringen har i sin proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och
narkotikahandlingsplaner angett mål och inriktning för Sveriges alkohol- och narkotikapolitik för perioden 2006-2010.
Regeringen har gett länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att under
2008-2010 förstärka tillsynen inom området missbruks- och beroendevård.
Redovisning om samverkan mellan socialförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson informerar om hur samverkan med
barn- och utbildningsförvaltningen fortskrider.

Information angående ny vårdenhet i Mariestads kommun Vadsboklinikerna
Dnr 2009/0158-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Vadsboklinikerna har tecknat
avtal med Västra Götalandsregionen som innebär att deras verksamhet i
Mariestad kommer att vara en vårdgivare inom vårdvalet – VG Primärvård med
start 2009-10-01.
Redovisning av utställningsversionen av renhållningsordning för Mariestads
och Gullspångs kommun
Dnr 2009/0159-214
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om renhållningsordning för Mariestads
och Gullspångs kommuner som innehåller avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter i en utställning som pågår mellan 20 juli och 18 september i Stadshuset.
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Redovisning av försörjningsstödet för kvartal 1 år 2009 från Socialstyrelsen
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om kostnaden för försörjningsstöd under första kvartalet 2009. Rapporten kommer från Socialstyrelsen.
Information om länsstyrelsernas redovisning för iakttagelser som gjorts i tillsynen inom äldreomsorgen under 2008.
Socialchef Eva Lotta Lindskog redovisar Länsstyrelsernas rapport om som genomförts och iakttagelser som gjorts under 2008.
Bakgrund: Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att sammanställa och
redovisa den tillsyn som genomförts och de iakttagelser som gjorts i tillsynen.
Bland annat har Länsstyrelserna tagit in 2 185 enkätsvar från äldre, anhöriga, personal och enhetschefer inom äldreomsorgen runtom i landet. Det har även gjorts
4 825 intervjuer. I redovisningen påpekas de områden som bör lyftas fram i det
fortsatta arbetet som exempelvis att äldres behov måste ses i sin helhet, där såväl
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ska tillgodoses.
Resultatet av tillsynen har sammanställts i en gemensam rapport och har redovisats till Socialdepartementet den 27 maj 2009.

Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § SoL –
Ungdomshemmet Muggebo AB
Dnr 2009/0051-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Länsstyrelsen har beviljat
Ungdomshemmet Muggebo AB tillstånd att driva enskild verksamhet i form av
8 platser för behandling av ungdomar.
Bakgrund: Behandlingshemmet Muggebo har ansökt om tillstånd för att bedriva
enskild verksamhet. Verksamheten startas av personer som idag driver
Ungdomshemmet Hajstorp AB i Törebodas kommun och att dessa ungdomshem
kommer att bedrivas som två likvärdiga behandlingshem. Målgruppen är pojkar
och flickor i åldern 12-18 år med psykosociala- och relationsproblem.
Verksamheten ska stå under löpande tillsyn av socialnämnden i Mariestads
kommun enligt 13 kap 5 § SoL. Länsstyrelsen har tillsynsansvar enligt
13 kap 3 § SoL.
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Information om anpassning av verksamheten på Björkvägens korttidsboende
Dnr 2009/0163-731
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den förändring som innebär att
skolan kommer att erbjuda en resursgrupp för elever med koncentrationsproblematik i årskurs 7-9 som kallas Pyramiden 3.
För socialförvaltningens del innebär denna förändring att verksamheten bör kunna
erbjuda boende/boendestöd eller liknande inom kommunen. Aktuella familjer har
möjlighet att söka dessa insatser i eller utanför kommunen. För att då kunna erbjuda en helhet tillsammans med skolan är det viktigt att socialförvaltningen har
ett boendealternativ i kommunen. Björkvägens verksamhet kommer från hösten
2009 att ställas om för att där kunna ta emot elever för boende enligt LSS. För att
driva denna typ av verksamhet är behovet stort av gemensamma utbildningar och
handledning.
Att driva verksamhet i egen regi är i de flesta fall ekonomiskt det bästa alternativet. För dessa ungdomar innebär det dessutom att avståndet till familj och anhöriga blir närmare och under förutsättning att kommunen kan erbjuda liknande kvalitet, ett bättre alternativ än en extern placering.
Bakgrund: Inom ramen för uppdrag från socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden har ett antal arbetsgrupper arbetat fram förslag för
att förbättra samverkan mellan förvaltningarna. En av arbetsgrupperna med deltagare från BUN och IFO har arbetat med samverkan mellan skolan och boende avseende barn och ungdomar med autism/autismliknande tillstånd. Tidigare har vissa av dessa elever med denna typ av problematik ibland varit föremål för placering utanför kommunen.

Information av Länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel till tidiga insatser
2009
Dnr 2009/0064-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar att Länsstyrelsen beviljat
108 000 kronor till ”Fokus föräldrastöd” avseende Komet-utbildningar.

Information om kommunstyrelsens beslut att fördjupad översiktsplan för
Mariestad Norra ska samrådas sommaren 2009
Dnr 2009/0138-214
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om kommunstyrelsens beslut
2009-06-18 om att översiktsplan för Mariestad Norra ska samrådas under sommaren fram till 2009-09-18.
Bakgrund: Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-03-18 fick
kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för ”Mariestad Norra”.
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Information om Ullerås
Avdelningschef ÄO Lotta Hjoberg informerar om hur utbyggnaden av Ullerås
fortskrider. Utbyggnaden startar inom kort och entreprenören lovar att tidsplanen
ska hållas och att det ska vara färdigt i april 2010. I dagsläget finns fem tomma
lägenheter som kommer att användas som utrymningslägenheter vid ombyggnaden. Det ska finnas ett system som erbjuder byte av lägenhet eller önskemål från
dem som bor i lägenheter som ska avvecklas efter ombyggnaden.
Bakgrund: Socialnämnden har beslutat att bygga ut Ullerås äldreboende med
17 platser.

Information om Lugnsäter och Bjurliden
Avdelningschef ÄO Lotta Hjoberg informerar om planeringen inför avvecklingen
av Lugnsäter. Eftersom bostadsbolaget vill säga upp hyresavtalet med kommunen
gäller inte att Lugnsäter ska övergå i ordinärt boende. De som valde att bo kvar på
Lugnsäter erbjöds att göra detta på prov under sex månader. Efter provboendet
erbjuds plats på Ullerås när utbyggnaden är klar.
När det gäller Bjurliden har några flyttat externt utanför kommunen. Det är
20 boende kvar och de erbjuds nytt boende på Ullerås så fort det är klart. Andra
har valt Fredslunds äldreboende och några har inte bestämt sig.

Information om pandemi
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson informerar om förväntad
pandemi, den så kallade svininfluensan.
Vård i livets slutskede – Hospis Gabriel i Lidköping
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson informerar om fall där patienter sökt till Hospis Gabriel i Lidköping. Länssjukvården anser att Mariestads
kommun ska betala kostnaderna för denna vård. I de fall där patienten föreskrivs
läkarkontakt är det inte kommunens ansvar eftersom kommunens ansvar sträcker
sig upp tillsjuksköterskenivå.
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Information om samverkan kring stationsbyggnaden
Socialnämndens ordförande Jens Söder Höij informerar om samverkan angående
problem vid stationsbyggnaden och området runt omkring. I denna samverkan
deltar polis, representant förVästtrafik och för kommunen tekniska- och
socialförvaltningen.
Bakgrund: Både personer med missbruksproblematik och ungdomar som ägnar
sig åt skadegörelse vistas i stationsbyggnaden, vid perrongen och bussterminalen.

Information om Mariestads kommuns hemrehabilitering
Avdelningschef ÄO Lotta Hjoberg informerar om kommunens hemrehab.
Bakgrund: Mariestads kommun har haft god tillgång på korttidsplatser och trenden har blivit att efter sjukhusvistelse så placeras allt fler personer på kommunens
korttidsavdelning, istället för att gå direkt hem och få träning i sin hemmiljö.
Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster har rehabiliteringsansvar för de
personer som bor i särskild boendeform och till dem som är berättigade till rehabilitering/sjukvård i ordinärt boende
Utifrån beviljade stimulansmedel så har kommunen satsat på hemrehabilitering.
Målet är att den enskilde som har rehabiliteringsbehov så långt som möjligt
ska tränas i sitt ordinära boende.
Syftet är att öka/bibehålla förmågan för den enskilde att fortsätta leva ett självständigt liv i så stor utsträckning som möjligt.

Redogörelse för rapport till Länsstyrelsen avseende ej verkställda beslut för
kvartal 2 år 2009
Dnr 2009/0164-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för icke verkställda beslut under andra
kvartalet för ÄO, LSS och IFO.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde
2009-08-25
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till beslut att bygga ut Myrans äldreboende

Dnr 2009/0162-730

Socialnämnden föreslås besluta att uppdra till Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening Mariestads Äldreboende att bygga fem nya lägenheter på
Myrans äldreboende samt personalrum, tv-hörnor och matrum enligt bifogad ritning.
Bakgrund:
Myrans äldreboende har idag 23 lägenheter varav fyra ”utelägenheter” samt nio
korttidsplatser. På Myrans äldreboende finns det mycket yta som idag inte används till exempel tillagningskök och matsal på entrévåningen.
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads äldreboendes styrelse har
tillsammans med Sundlings arkitektbyrå tagit fram ett förslag där dessa ytor byggs
om till lägenheter, totalt fem stycken samt kontor, personalrum, medicinrum med
mera enligt bilagd ritning.
Kostnaden för detta kommer att täckas av de redan budgeterade medel för hyra
och de intäkter som de nya lägenheterna kommer att inbringa.
Ärendet föredras av avdelningschef ÄO Lotta Hjoberg.

Förslag att godkänna förvaltningens svar angående tillsynsärende LSS till
Länsstyrelsen
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens svar till Länsstyrelsen
angående tillsynsärende LSS.
Ärendet föredras av avdelningschef ÄO Lotta Hjoberg.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde
2009-08-11
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Förslag till socialnämndens beslut att godkänna förvaltningens yttrande till
Länsstyrelsen angående ett tillsynsärende (individärende)
Dnr 2009/0157-701
Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens yttrande till Länsstyrelsen angående ett tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen SoL.
Bakgrund: Med hänvisning till bifogat brev från enhetschef Agneta Runberg,
socialförvaltningen i Mora kommun gällande klagomål mot
socialtjänsten/socialnämnden i Mariestads kommuns handläggning av begäran om
överflyttning av ärendet enligt 16 kap. 1 § SoL begär Länsstyrelsen Västra
Götaland om socialnämndens yttrande.
Ärendet föredras av avdelningschef IFO Elisabeth Olsson.

Förslag till socialnämndens beslut att godkänna förvaltningens yttrande till
Kammarrätten i Jönköping angående serveringstillstånd enligt alkohollagen
– Mariestads Festvåningar AB
Dnr 2009/0053-702
Socialnämnden föreslås att godkänna förvaltningens yttrande till Kammarrätten i
Jönköping angående serveringstillstånd enligt alkohollagen avseende
Mariestads Festvåningar AB.
Ärendet föredras av restauranginspektör Annica Bringsved.
Bakgrund:
Socialnämnden beslutade 2009-04-21 att bevilja Mariestads Festvåningar AB tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt.
Saken: Serveringstid beslutades till klockan 11.00-01.00 söndag till torsdag, samt
klockan 11.00-02.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar. Serveringstid på uteservering beslutades till 11.00-23.00 söndag till torsdag, samt 11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar. Samtidigt beslutade socialnämnden att avslå ansökan om
servering till klockan 03.00 onsdag, fredag, lördag och helgdagsaftnar med motivering att polismyndigheten och miljö- och byggnadsförvaltningen i sina remisssvar anger att från boende- och ordningssynpunkt bör serveringstiderna begränsas.
Mariestads Festvåningar AB överklagar socialnämndens beslut till Länsrätten i
Mariestad genom Anders Hellgren som yrkar, i första hand att serveringstillstånd
ska beviljas för de serveringstider som angetts i ansökan, dvs. söndag till tisdag
klockan 11.00-01.00 och onsdag till lördag samt "dag före röd dag" klockan
11.00-03.00. I andra hand yrkas att beslutet ändras till att åtminstone samma
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serveringstider som tidigare, dvs. att serveringstiden medges till 02.00 även på
onsdagar.
Socialnämnden bestrider bifall till överklagandet och vidhåller sitt beslut.
I Länsrättens dom avslås överklagandet och gör en sammanfattande bedömning
att socialnämnden har haft fog för sitt beslut. Länsrätten hänvisar att man tagit
hänsyn till bland annat miljö- och byggnadsnämndens bedömning och
polismyndighetens yttrande. Då målet avgjorts slutgiltigt saknas anledning att
pröva frågan om inhibation.
Mariestads Festvåningar AB överklagar Länsrättens beslut till Kammarrätten i
Jönköping 2009-07-16. Kammarrätten vill ha in ett skriftligt svar från
socialnämnden på överklagandet.
Ärendet föredras av restauranginspektör Annica Bringsved.

Förslag till socialnämndens beslut angående nytt yttrande till Länsrätten om
återkallande av serveringstillstånd enligt alkohollagen – JPU Restaurang AB
Dnr 2004/0206-702
Socialnämnden föreslås besluta att inte skicka ytterligare yttrande till Länsrätten
angående nämndens beslut att återkalla serveringstillståndet enligt alkohollagen
från 2009-06-09 för JPU Restauranger AB.
Ärendet föredras av restauranginspektör Annica Bringsved.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2009/0157-701

Individärende – yttrande om tillsynsärende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland om
tillsynsärende enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen SoL enligt socialförvaltningens
förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund
Med hänvisning till bifogat brev från enhetschef Agneta Runberg,
socialförvaltningen i Mora kommun gällande klagomål mot
socialtjänsten/socialnämnden i Mariestads kommuns handläggning av begäran om
överflyttning av ärendet enligt 16 kap. 1 § SoL begär Länsstyrelsen Västra
Götaland om socialnämndens yttrande.

Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag till yttrande enligt tillsynsärende.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2009/0053-702

Yttrande angående serveringstillstånd enligt alkohollagen till
Kammarrätten i Jönköping – Mariestads Festvåningar AB
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande angående serveringstillstånd enligt
alkohollagen till Kammarrätten i Jönköping enligt förvaltningens förslag för
Mariestads Festvåningar AB.

Bakgrund
Socialnämnden beviljar Mariestads festvåningar AB, organisationsnummer
556760-6941 tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738)
2009-04-21 att servera starköl, vin och spritdrycker, till allmänheten, året runt vid
Björnes Pub och Nattklubb, Kungsgatan 5, 542 30 Mariestad.
Serveringstid inomhus: Klockan 11.00-01.00 söndag till torsdag, samt klockan
11.00-02.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
Servering på uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag, samt klockan
11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
Socialnämnden avslår Mariestads Festvåningar AB.s ansökan om servering till
klockan 03.00 onsdag, fredag, lördag och helgdagsaftnar med motivering att
polismyndighet och miljö- och byggnadsförvaltningen i sina remissvar anger att
ur boende- trafik och ordningssynpunkt bör serveringstiderna begränsas.
I Länsrättens dom avslås överklagandet och gör en sammanfattande bedömning
att socialnämnden har haft fog för sitt beslut. Länsrätten hänvisar att man tagit
hänsyn till bl. a. miljö- och byggnadsnämndens bedömning och
polismyndighetens yttrande. Då målet avgjorts slutgiltigt saknas anledning att
pröva frågan om inhibation.
Mariestads Festvåningar AB överklagar Länsrättens beslut till Kammarrätten i
Jönköping 2009-07-16. Kammarrätten vill ha in ett skriftligt svar från
socialnämnden på överklagandet.

Underlag för beslut
Handling: Yttrande till Kammarrätten i Jönköping.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2004/0206-702

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte utnyttja möjligheten att yttra sig igen angående
ärendet JPU Restaurang AB, organisationsnummer 556565-6294 där socialnämnden beslutade 2009-06-09 att återkalla serveringstillståndet enligt 7 kap 19 §
alkohollagen eftersom inget nytt har framkommit i ärendet som påverkar
socialnämndens beslut.

Bakgrund
Socialnämnden beslutar 2009-06-09 att, med stöd av 7 kap 19 § alkohollagen,
återkalla serveringstillståndet för JPU Restaurang AB, organisationsnummer
556565-6294, Kungsgatan 1, 542 30 Mariestad. JPU Restaurang AB överklagar
till Länsrätten i Mariestad som förelägger socialnämnden att inkomma med
yttrande. JPU Restauranger AB inkommer med ytterligare brev till Länsrätten
som socialnämnden ges tillfälle att yttra sig om. Socialförvaltningens förslag till
socialnämnden är att avstå från att yttra sig då inget nytt tillförts ärendet.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse från alkoholinspektör Annica Bringsved 2009-05-18, Åtgärd med
stöd av 7 kap 19 § alkohollagen mot JPU Restaurang AB, organisationsnummer
556565-6294, Mariestad.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämndens beslut
Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2009-06-01 t.o.m.
2009-07-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2009-06-01 t.o.m. 2009-07-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2009-06-01 t.o.m. 2009-07-31.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sammanträdesdatum

2009-08-11

§ 107

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-05-05, 2009-05-19, 2009-06-09,
2009-06-16, 2009-07-01 och 2009-07-13 anmäls till nämnden.
Socialnämndens protokoll 2009-05-05, 2009-05-19, 2009-06-09 och 2009-06-16
delges nämnden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sammanträdesdatum

2009-08-11

§ 108

Kurser och konferenser
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kurser och konferenser delges ledamöterna på sammanträdet.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sammanträdesdatum

2009-08-11

§ 109

Socialnämndens nästa sammanträde 2009-08-25
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att nästa sammanträde 2009-08-25 ska
förläggas till Myrans äldreboende.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sammanträdesdatum

2009-08-11

§ 110

Flytt av socialnämdens och arbetsutskottets sammanträde
2009-09-08 till 2009-09-07
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ändra dag för nästa sammanträde från 8 september till
7 september.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

2009-04-07 Socialnämnden

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-05-05

Anslagsdatum

2009-08-19
Socialkontorets arkiv

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Anslag tas ner

2009-09-10

