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§ 148

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudan till 25-årsavtackning
Socialnämndens ledamöter och ersättare är inbjudna att närvara vid utdelning av gåva till dem som
varit anställda 25 år i socialförvaltningen, den 15 december kl. 19.00 på Residenset.
Med anledning av detta senareläggs nämndens sammanträde till kl. 16.00.

Dom Länsrätten – JPU Restaurang AB

Dnr 2004/0206-702

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar nämnden om att Länsrätten har fasställt socialnämndens
beslut att återkalla serveringstillståndet för JPU Restaurang AB.
Bakgrund:
Socialnämnden i Mariestads Kommun beslutar den 8 april 2008 att med stöd av 7 kap 19 § alkohollagen återkalla serveringstillståndet för JPU Restaurang AB. Bolaget innehar serveringstillstånd på
Restaurang S:t Michel, samt Stadshotellet i Mariestad.
Bolaget överklagar socialnämndens beslut och yrkar att länsrätten upphäver beslutet. Socialnämnden i
Mariestads Kommun bestrider bifall till överklagandet och kompletterar det överklagade beslutet.
Länsrätten beslutar den 18 april 2008 att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla.
Socialnämnden i Mariestads Kommun översänder remiss till kommunstyrelsen för yttrande, då
Socialnämnden i Mariestads Kommun, enligt dåvarande delegationsordning ska inhämta yttrande från
kommunstyrelsen innan beslut om återkallelse tas i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har genom beslut 2008-11-24 upphävt tidigare beslut (KF 1 24/2002) att
kommunstyrelsens yttrande ska inhämtas när social-nämnden har för avsikt att avslå ansökan om
permanent serveringstillstånd eller att återkalla ett serveringstillstånd.
Socialnämnden i Mariestads Kommun beslutar 2008-12-16 att skicka Kommunstyrelsen beslut från
den 2008-12-10 till länsrätten.
Dom i ärendet inkommer till Mariestads Kommun 2009-05-13 där Länsrätten bifaller överklagandet
och undanröjer socialnämndens beslut och Länsrättens interimistiska beslut upphör också därmed att
gälla.
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forts § 148
Då länsrätten i sin dom påtalar att nämnden åsidosatt gällande föreskrifter för delegationsbeslutet och
att den omständigheten att nämnden senare inhämtat yttrande från kommunstyrelsen inte föranleder
någon annan bedömning undanröjs härmed, då delegationsordningen för socialnämnden är delegerad
till socialnämnden i Mariestads Kommun, att med stöd av 17 kap 19 § alkohollagen återkalla
serveringstillstånd.
Handling: Länsrättens dom 2009-11-03

Detaljplan för Marieholm 10:1 - Hjortgården i Mariestads kommun

Dnr 2009/0189-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om samrådsremiss av detaljplan för Marieholm 10:1 –
Hjortgården.

Ekonomi
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos 4 för år 2009.
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade investeringsbudget för år 2010-2013, vilken
är oförändrad 1,5 mnkr. Socialnämnden fattar beslut om godkännade 2009-12-01.

Ej verkställda beslut

Dnr 2009/0164-701

Ett icke verkställt beslut gällande beviljad kontaktperson, anledning är att personen i fråga är på
behandlingshem.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 149

Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde 2009-12-01
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svar på Granskningsrapport från revisorerna

Dnr 2009/0208-730

Enhetschef Marianne Iwarson föreslår Socialnämnden att lämna yttrande till revisorerna i Mariestads
kommun enligt förslag.
Bakgrund
Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mariestads kommun granskat intern
kontroll av debiteringar av avgifter inom äldreomsorgen.
Rapporten är överlämnad till socialnämnden för yttrande med begäran om svar senast 2009-12-04.
Enhetschef Marianne Iwarson har tillsammans med avgiftshandläggarna gått igenom rapporten samt
diskuterat vilka åtgärder som behöver vidtas i syfte att höja säkerheten så att rätt avgift debiteras.
Förslag till yttrande från socialnämnden redovisas i bilaga.
Svar till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen ang verksamhetstillsyn

Dnr 2009/0057-730

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att lämna yttrande till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen
enligt förslag.
Bakgrund
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har genomfört en gemensam verksamhetstillsyn på samordnad vårdplanering inom äldreomsorgen i Mariestads kommun. Tillsynen genomfördes april 2009.
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen begär en redogörelse av socialnämnden hur de planerar att utveckla
sitt ledningssystem för det systematiska kvalitetssystemet så att det även omfattar uppföljning och
egenkontroll av samverkan, vårdplanering och överföring av information.
Socialförvaltningen har med anldening av tillsynens påpekande reviderat vissa rutiner och dokument.
Dessa reviderade dokument är medskickade som bilagor till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.
Förslag till yttrande från socialnämnden redovisas i bilaga.
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Individärende – yttrande särskild avgift

Dnr 2009/0230-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att besluta att avge yttrande till Länsstyrelsen
Västra Götalands Län angående särskild avgift.
Bakgrund:
Socialnämnden har rapporterat till Länsstyrelsen om att ett beslut enligt 4 kap 1 § SoL från den
2009-06-02 som gäller dagverksamhet inte är verkställt inom 3 månader.
I 16 kap 6a § SoL framgår att kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL som någon är berättigad till enligt beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild
avgift.
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§ 150

Dnr 2009/0205-702

Ansökan om serveringstillstånd – Stadshotellet
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enhälligt att bevilja Fronia AB, organisationsnummer 556758-1516,
Nygatan 10, 542 30 Mariestad tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att
servera starköl, vin och spritdrycker vid Stadshotellet i lokalerna där restaurang och diskotekverksamhet finns.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00-01.00 inomhus söndag till torsdag, och klockan 11.00-02.00 fredag,
lördag och dag före helgdag.
Serveringstid för uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag och klockan 11.00-01.00
fredag, lördag och dag före helgdag.
Ledamoten Rune Skogsberg anmälde jäv och närvarade inte vid beslutet.
Bakgrund
Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår socialnämnden att bevilja Fronia AB, organisationsnummer 556758-1516, Nygatan 10, 542 30 Mariestad tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket
alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid Stadshotellet i lokalerna där
restaurang och diskotekverksamhet finns.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00-01.00 inomhus söndag till torsdag, och klockan 11.00-02.00 fredag,
lördag och dag före helgdag.
Serveringstid för uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag och klockan 11.00-01.00
fredag, lördag och dag före helgdag.

Underlag för beslut
Ansökan om serveringstillstånd för Fronia AB vid näringsställe Stadshotellet i Mariestad.
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§ 151

Dnr 2009/0233-700

Utvärdering av socialnämndens arbetssätt
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inför 2010 fastställa tiden för socialnämndens sammanträden med start
klockan 14.00. Intervallet mellan sammanträdena ska vara cirka tre veckor. Ledamoten Jonas
Lamprecht reserverade sig mot beslutet om intervallet mellan sammanträdena.
Förvaltningen ska eftersträva att alla beslutsärenden ska redovisas med information på föregående
sammanträde.
Bakgrund
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att besluta att inför 2010 fastställa tiden för
nämndsmötet med start kl. 14.00. Intervallet mellan nämndens möten ska vara ca tre veckor.
Förvaltningen ska eftersträva att alla beslutsärenden ska redovisas med information på föregående
sammanträde.
Socialnämnden beslutade 2008-08-19 om vissa förändringar av socialnämndens sammanträdesformer.
Arbetsutskottets beredande funktion togs bort. Idag hanteras endast individärenden i arbetsutskottet.
Sammanträdesintervallet minskades till var 14:e dag med inledande AU. Alla beslut föregås av
informationsärende inför beslut. Beslut fattas på nästkommande socialnämnd tiden för sammanträdena
flyttades till kl. 14.00. (AU start kl. 13.00). I samband med att dagar för socialnämndens sammanträden fastställdes inför 2009 beslutades att en utvärdering skulle göras innan 2009 års utgång.
Utvärderingen är genomförd med enkäter till samtliga nämndsledamöter, suppleanter och de tjänstemän som vanligen deltar på nämndens sammanträden.
Resultat från enkätsvaren
Totalt har 17 personer besvarat enkäten. Vissa har dock inte svarat på alla frågor. Av svaren framgår
följande: Flertalet upplever att start av sammanträdet kl. 14.00 är bra och att det ger bättre förutsättningar att delta för både politiker och tjänstemän. I princip samtliga anser att uppdelningen med
information inför beslut på föregående sammanträde och beslut på efterföljande sammanträde har förbättrat den deomkratiska processen. Flertalet anser att intervallet var 14:e dag är bra. Däremot finns
flera kommentarer som innebär att man vill ta hänsyn till den ökade kostnaden som det tätare intervallet innebär.
Underlag för beslut
Sammanställning av kostnader för nämndsledamöter 2007-2009, enkät och en sammanställning av
enkäten.
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§ 152

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2009-10-20 och 2009-11-03 delges nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 153

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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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