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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 163

Närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna närvaro för Anneli Bergqvist Gustavsson på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-06-02
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 164

SN 2015/50

Prognos 2 år 2015 för socialnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 2 år 2015.
Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram en lista med
förslag på besparingsåtgärder för att komma i balans med underskottet 2015 samt en konsekvensbeskrivning av besparingsåtgärderna.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för
nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september
och november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2015 för socialnämndens verksamheter.
Prognos 2 år 2015 visar på ett underskott i verksamheterna, IFO -5 400 tkr, VoO -2 000 tkr
och centralt -1 720 tkr. Försörjningsstödet är i balans. Totalt underskott för socialnämnden
är -9 120 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller samt sektorchef Lotta
Hjoberg, 2015-05-29
Prognos 2 år 2015 för socialnämndens verksamheter upprättat av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 165

SN 2015/62

Behovsanalys/förstudie till särskilt boende/trygghetsboende för äldre
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen starta projektering för ett nytt äldreboende.
Bakgrund

I Planen för äldreomsorgen i Mariestads kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-1126 beslutades om fortsatt avveckling i särskilt boende. Men det konstaterades också att andelen 80 år och äldre kommer att öka under perioden 2015-2025 varför det kan antas att
behovet av särskilt boende i framtiden kommer att öka. I planen finns angivet att ett nytt
äldreboende med 50- 60 lägenheter bör byggas inom tätorten och stå klart någon gång mellan 2015- 2020.
Socialnämnden gav sektor stöd och omsorg i uppdrag att utreda behovet av särskilt boende.
Utredningen visar på Mariestads kommun har ett underskott av bostäder som föreskrivs i
socialtjänstlagen 5 kap. 5 §:
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver stöd och
hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver
stöd.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service ska ges.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-05-15
Behovsanalys/förstudie till särskilt boende/trygghetsboende för äldre upprättat av utredare
Marianne Iwarson, 2015-05-18
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 166

SN 2015/144

Riktlinje för sammanhållen journalföring och nationell patientöversikt,
NPÖ
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta framtagen riktlinje för sammanhållen journalföring och nationell patientöversikt, NPÖ.
Bakgrund

Hälso- och sjukvården har under senare år genomgått stora strukturförändringar
och antal driftsformer är idag fler än för bara några år sedan. Detta innebär att
antalet yrkesutövare som direkt involveras i vården av en enskild patient har ökat
De ändrade förutsättningarna för hur vården bedrivs ställer nya krav på såväl information till patienterna som möjligheterna för vårdgivare att ta del av uppgifter
om patienterna.
Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats
hos andra vårdgivare. Syftet är att vårdpersonal enklare ska få en samlad bild över
patientens vårdhistorik och vårdbehov när behov av det uppstår.
Riktlinjen är framtagen för att säkra och upprätthålla en god patientsäkerhet och
vårdkvalitet när vårdpersonal via NPÖ tar del av uppgifter om patienter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterka Carina Gustavsson och
sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-05-06
Riktlinje för sammanhållen journalföring och nationell patientöversikt, NPÖ
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(MAS Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 167

SN 2015/160

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att tillkalla en särskild utredare för att genomföra
en översyn av lagen (1990:1404) om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen (BAL). Syftet med översynen är att åstadkomma en
god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna
hemmet kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus kan undvikas för
utskrivningsklara patienter.
En viktig utgångspunkt i översynen har varit att precisera och därmed förbättra formerna
för samverkan mellan huvudmännen.
Under utredningens arbete har det blivit uppenbart att de förändringar som behövs för att
göra betalningsansvarslagen modernare i utformning skulle komma att medföra så många
förändringar att det inte passar in i strukturen. Utredning föreslår därför en ny lag som utgår
från den vårdprocess som utredningen föreslår ska gälla för samverkan vid utskrivning från
den slutna vården. Den nya lagen; lagen om samverkanvid utskrivning från sluten hälso-och
sjukvården, ersätter betalningsansvarslagen, enligt utredningens förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-05-15
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(MAS Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 168

SN 2015/161

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1, 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1, 2015 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO har om beslut om insats inte verkställts
inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad
kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 1, 2015, rapporterar Sektor stöd och omsorg 15 ej verkställda beslut.
Fyra beslut enligt SoL och 11 beslut enligt LSS.
Sju beslut är enligt LSS 9.9§, bostad för vuxna, är ej verkställda. Fyra personer kan inte erbjudas på grund av resursbrist vilket innebär att det inte finns ledig bostad att erbjuda. Två
personer är erbjudna bostad men tackat nej. En person har blivit erbjudan och tackat ja och
den blev inflyttningsklar 2015-05-11. Beslutet är idag verkställt.
Fyra beslut enligt 9.4 § LSS, kontaktperson, är ej verkställda. Tre personer kan inte erbjudas
på grund av resursbrist, det saknas lämpliga uppdragstagare. En person har blivit beviljad i
ett förhandsbesked men ännu inte flyttat till kommunen utan bor kvar i sin hemkommun.
Fyra beslut är enligt SoL 4:1 särskilt boende. Fyra personer har inte kunnat erbjudas bostad
på grund av resursbrist, vilket innebär att det inte finns någon ledig bostad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-05-15
Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Kommunrevisorerna)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 169

SN 2015/101

Samarbetsavtal kring försörjning av personliga hjälpmedel
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel.
Sektorchef Lotta Hjoberg ges befogenhet att underteckna samarbetsavtalet med
Västra Götalandsregionen.
Bakgrund

Socialnämndens arbetsutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 17 juni 2014 §
154, att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen och uppdrog därmed till Väst Kom att för kommunens räkning fortsätta arbetet med att utforma
ett förslag till avtal med Västra Götalandsregionen.
Väst Kom och Västra Götalandsregionen har nu kommit fram till ett slutligt förslag till samarbetsavtal kring försörjning av personliga hjälpmedel som ska gälla
från och med 1 oktober 2015. Ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar på uppdrag
av LiSA-gruppen för uppföljning och värdering av samarbetsavtalet. Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan nås upphör avtalet från 1 oktober 2017.
Den politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande
avtalstider och i god tid initiera arbete så att beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform.
Väst Koms styrelse rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom förslaget till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel samt att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-05-18
Protokollsutdrag från Väst Koms styrelsemöte 150303
Missiv angående ”Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra
Götaland”
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Västra Götalandsregionen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 170

SN 2015/162

Strategi för arbetet med Barnkonventionen i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande till sektor utbildning:
Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget utan tillstyrker sektor utbildnings
förslag till strategi för arbetet med Barnkonventionen i Mariestads kommun.
Bakgrund

Inger Sundler, Stenåldersvägen 7, Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen ska aktualisera, lyfta fram och påminna om tidigare beslut, 199901-18 (Kf § 5), om Barnkonventionen.
Medborgarförslaget har överlämnats till sektor utbildning för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 (Kf § 114) att ompröva tidigare beslut
(Kf § 5), och gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en ny strategi för hur
huvudmannen, nämnder och sektorer ska arbeta med Barnkonventionen.
Sektor utbildning har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram en ny strategi som
övriga nämnder och sektorer ska avge sitt yttrande om.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2015-05-15
Remiss från Sektor utbildning, 2015-05-15
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektor utbildning)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 171

SN 2015/153

Tillfällig delegation under sommarmånaderna 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja delegation gällande beslut om serveringstillstånd till allmänheten under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle till ordföranden i socialnämnden, under sommarperioden 2015
då socialnämnden inte sammanträder.
Bakgrund

Under den period av sommaren då socialnämnden inte sammanträder bör nämnden ha den
servicen att kunna bevilja tillfälliga serveringstillstånd. Delegationsbesluten återrapporteras
till socialnämnden på sammanträdet den 8 september 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2015-05-12
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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2015-06-02

Sida 11

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 172

SN 2015/136

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Nya hamnkrogen
Laxhall, Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Laxhall Ny restaurang AB, organisationsnummer 559010-7800, c/o Anders Larm,
Matrosgränd 1, 542 45 Mariestad tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Nya hamnkrogen Laxhall,
Brommösund, Laxhall 5, 542 91 Torsö.
Tillståndet avser servering till allmänheten året runt med serveringstid kl 11.00 – 01.00 alla
dagar, med servering inomhus i restaurangen, samt tillhörande uteservering.
Bevilja Laxhall Ny restaurang AB, organisationsnummer 559010-7800 stadigvarande catering till slutna sällskap, enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622).
Villkor:
Den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls och godkänns av kommunen.
Motivering:
Ett cateringföretag som bedriver verksamhet för slutna sällskap kan få stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle
anmäls och godkänns av kommunen.
Bakgrund

Laxhall Ny restaurang AB, organisationsnummer 559010-7800, har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Nya hamnkrogen Laxhall på Torsö.
Ansökan avser servering till allmänheten året runt med serveringstider kl 11.00 – 01.00 alla
dagar, med servering inomhus i restaurangen, samt tillhörande uteservering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2015-05-26
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 173

SN 2015/106

Ansökan om stadigvarande provsmakning på tillverkningsställe,
Bryggeriet i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Hops´n Leon of Skaraborg AB, organisationsnummer 556766-3272, tillstånd enligt
8 kap 7 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) stadigvarande provsmakning på Bryggeriet,
Esplanaden 4, i Mariestad.
Tillståndet avser provsmakning av öl, året runt, med serveringstid kl 11.00 – 01.00 på övervåningen inomhus och balkong, samt entréplan i butik.
Bakgrund

Hops´n Leon of Skaraborg AB har ansökt om stadigvarande provsmakning av öl på Bryggeriet, Esplanaden 4 i Mariestad.
Bolaget är ett bryggeri som för sin produktion köper in humle och malt, medan man själv
odlar fram den jäst som används vid ölproduktionen.
Jäst är den enda ingrediens som inte kan avvaras vid ölbryggning och jästen är därför den
centrala ingrediensen i öl. Bolagets jästförädlingsproduktion för tillverkning av öl är tillräcklig för att bolaget ska nå upp till kraven som ställs i andra stycket i 8 kap 7 § alkohollagen.
Bolaget har även inlämnat ett beslut från skatteverket att bolaget är godkänt som upplagshavare, vilket även innebär att bolaget är registrerat som skatteskyldig för alkoholskatt i
skatteverkets register.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef Lotta Hjoberg,
2015-05-21
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Socialnämndens arkiv, Stadshuset
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Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

