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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 252

SN 2015/50

Månadsavstämning för september 2015 för socialnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna avstämning september år 2015.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för
nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september
och november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat månadsavstämning september år 2015 för socialnämndens
verksamheter.
Månadsavstämning september, år 2015 visar på ett underskott i verksamheterna, IFO -5 300
tkr , VoO -1 550 tkr och centralt -1 820tkr. Försörjningsstödet i balans. Totalt underskott
för socialnämnden är -8 670 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, ekonom Annica
Olsson och ekonom Pia Möller, 2015-10-01
Prognos september 2015 upprättad av ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller baserade på uppgifter tillgängliga 2015-09-30
______________________________________________________

Expedieras till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 253

SN 2015/247

Svar på remiss – Samordnat stöd till ungdomar med missbruksproblem och till deras föräldrar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att avge remissvar – Samordnat stöd till ungdomar med
missbruksproblem och till deras föräldrar enligt förslag.
Bakgrund

Styrgruppen Vårdsamverkan Skarborg beslutade 2014-05-22 överlämna till Samverkansgruppen Barn och unga, att utreda och lämna ett underlag för beslut till Vårdsamverkans
styrgrupp ang. ungdomars behov av stöd och vårdinsatser rörande missbruksproblematik
samt hur verksamheterna på bästa sätt kan möta detta. Utredningen skulle omfatta; statistik
för målgrupen, verksamheternas uppfattning om ungdomarnas behov av stöd och vård, tillgänglighet till stöd och vård idag, beskriva Mini-Marias verksamhet i landet samt lämna förslag till organisation och förutsättningar för ett Mini-Maria i Skaraborg.
Utredningsgruppen har utgjorts av:
Lisbeth Åkerstedt, verksamhetschef BUP
Ulrika Hermansson, enhetschef öppenvårdspsykiatrin
Peter Ahlf, avdelningschef IFO, Skövde kommun
Pia Gidensmed, 1:e socialsekreterare Grästorps kommun
Pia Gustafsson, områdeschef/verksamhetschef Ungdomsmottagningar Skaraborg
Pia Jonsson-Axelsson, Skaraborgs kommunalförbund
Utredningsgruppen föreslår att en verksamhet i samverkan mellan kommunerna och regionen startas upp i Skövde. Mottagningen ska vara bemannad med läkare, barnmorska, psykiatrisjuksköterska, administrativ resurs samt socionomer.
Målet för verksamheten är att erbjuda ungdomar och föräldrar/närstående en möjlighet till
samordnade tidiga insatser för att bryta ett riskbruk/missbruk.
Verksamheten ska tjäna som en sammanhållande punkt i arbetet för att unga med missbruksproblematik ska kunna få de insatser de behöver. Provtagning/drogtester ska kunna
genomföras, utforma stöd till unga och föräldrar, bidra till fortsatt kunskaps- och metodutveckling, samt bistå socialtjänsten med bedömningar och eftervård. Genom en utvecklad
samverkan med avd. 306 i Göteborg ska unga kunna erbjudas avgiftning.
Kostnaderna för verksamheten beräknas uppgå till 8 kr/invånare.
Mariestads kommun kommer under tre år att förstärka det förebyggande arbetet och arbetet
med att upptäcka unga som riskerar fara illa genom missbruk. Det är av stor vikt att det
finns framgångsrika metoder att stödja unga med missbruks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 253 (forts.)
______________________________________________________

problem och deras föräldrar/närstående. Underlaget i Mariestads kommun är så litet att det
är svårt att upprätthålla en hög kvalitet i arbetet över tid, därför behövs en samlad spetskompetens i närområdet.
Delar av det som föreslås av utredningen, drogtester och resurs i form av barnmorska är
sådana resurser som finns inom kommunen redan idag och behöver inte finnas i föreslagen
samverkan. Vidare är det av stor vikt att undanröja de geografiska hinder som kan uppstå
genom att centrera spetskompetensen till en ort.
Socialnämndens synpunkter:


Socialnämnden i Mariestads kommun är positiv till att tillsammans med
övriga kommuner i Skaraborg och regionens verksamheter starta en verksamhet med en spetskompetens för unga med missbruksproblematik och
deras föräldrar/närstående.



Det omnämns i utredning att teamet behöver vara mobilt. Detta är av stor
vikt eftersom det geografiska området kan utgöra ett hinder för unga att
söka sig till Skövde, och är en viktig fråga att lösa. Ett lätt tillgängligt stöd
kan många gånger vara en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.



Utredningen föreslår att en barnmorska ska ingå i teamet. Detta ställer sig
socialnämnden tveksam till. Samarbetet med befintlig ungdomsmottagning
skulle mycket väl kunna tillgodose det behovet i Mariestads kommun.



Drogtester och provtagningar kan genomföras inom ramen för befintlig
ungdomsmottagning i kommunen.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och omsorgschef Anette Karlsson och chef för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, 2015-09-18
Svar på remiss upprättad av individ- och omsorgschef Anette Karlsson, 2015-09-18
Utredning ”Samordnat stöd till ungdomar med missbruksproblem och till deras föräldrar,
Vårdsamverkan Skaraborg
______________________________________________________

Expedieras till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Skaraborgs kommunalförbund, Pia Jonsson-Axelsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 254

SN 2015/225

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Wästgårda Restauranger AB, c/o Hikmat Restauranger AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Wästgårda Restauranger AB, organisationsnummer 556997-2549, c/o Hikmat Restauranger AB, Torggatan 11, 541 30 Skövde servering av starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker på Wästgårda (f d Mumma), Österlånggatan 23, 542 30 Mariestad. Servering sker i restaurang, uteservering på bakgården, samt i lagerutrymme i anslutning till bakgården.
Serveringstid: Inomhus i restaurang samt lagerutrymme i bakgården kl 11.00 – 01.00 alla
dagar.
Serveringstid i uteserveringen på bakgården: Klockan 11.00 – 23.00 söndag till torsdag, samt
klockan 11.00 – 01.00 fredag, lördag och dag före helgdagsaftnar/helgdagsaftnar.
Avslå ansökan om serveringstid till kl 01.00 på uteserveringen söndag till torsdag.
Motivering:
I Polismyndighetens yttrande påtalas att ur boende- trafik- och ordningssynpunkt bör uteservering inte pågå längre än till klockan 23.00 söndag till torsdag.
I Miljö- och byggnadsnämndens yttrande påtalas att uteservering inte bör pågå längre än till
kl 23.00 söndagar-torsdagar, med anledning av risken för störningar för närboende.
Villkor:
All serveringspersonal skall genomgå kurs i ansvarsfull alkoholservering.
Förordnade ordningsvakter kan tillsättas vid oordning och överservering.
Uteserveringen ska utrymmas 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Motivering:
Då serveringspersonalen inte har någon utbildning i alkohollagen skall dessa genomgå kurs i
ansvarsfull alkoholservering som kommunen tillhandahåller årligen.
Då man kommer att ha 10 event sommartid med spelningar och uppträde bör kommunen
ha möjlighet att vid konstaterad oordning och överservering tillsätta förordnad ordningsvakt.
Bakgrund

Wästgårda Restauranger AB, organisationsnummer 556997-2549, c/o Hikmat Restauranger
AB, Torggatan 11, i Skövde har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker,
året runt till allmänheten i restaurangen, på bakgårdens uteservering och i lagerutrymme i
anslutning till bakgården.
Sökt serveringstid är kl 11.00 – 01.00.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2015-09-22
______________________________________________________

Expedieras till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 255

SN 2015/244

Tillsynsplan serveringstillstånd och detaljhandel med folköl 20162018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl
för år 2016-2018 i Mariestads kommun godkänns och läggs till handlingarna.
Bakgrund

Kommunen ska enligt 9 kap 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till
länsstyrelsen.
Kommunen ska enligt alkohollagen, 9 kap 2 § bedriva tillsyn över den som
har rätt att servera alkohol. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.
Tillsynen omfattar förebyggande, inre, yttre samt samordnad tillsyn.
I Mariestads Kommun finns 41 stadigvarande serveringstillstånd. Varje objekt
ska ha ett tillsynstillfälle per år. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten bör få tillsyn vid
varje ansökningstillfälle.
Kommunen och polisen har också tillsyn över detaljhandel med folköl.
Alla som har anmält försäljning eller servering av folköl bör vid ett tillfälle
tillsynsbesök per år.
Samordnad tillsyn sker tillsammans med andra myndigheter.
Förbyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och utbildningsinsatser såsom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen, nätverksmöten mellan myndigheten och branschen.
Kommunen arbetar genom detta för att sprida kunskaper om hur alkohollagen
ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället.
Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter
såsom polismyndighet, räddningstjänst, skatteverket och kronofogden arbetar
med att granska att den som har serveringstillstånd fortfarande lever upp till
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet.
Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete och genom remisser och
underrättelser mellan berörda myndigheter.
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framförallt kvällar och nätter och kontrollerar att verksamheten bedrivs
i enlighet med lagen. Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga
Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau 255 (forts.)
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att kommunen tillsammans med olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället.
Resultatet av den yttre tillsynen kan leda till att tillsynsärenden inleds och att
förnyade remisser skickas till berörda myndigheter samt till förslag på beslut om sanktionsåtgärder.
Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är nödvändigt och avgörande för att
skapa en trygg restaurangmiljö. Gemensamma krogkontroller förbättrar det förebyggande arbetet och ökar stödet till restaurangerna.
Samarbetet mellan olika myndigheter förenklar tillsynsbesöken på krogarna. Gemensam tillsyn är kraftfull och effektiv.
Tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl 2016-2018 har upprättats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2015-09-17
______________________________________________________

Expedieras till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 256

SN 2015/250

Avgifter för tillsyn och ansökan av serveringstillstånd samt detaljhandel med eller servering av folköl enligt alkohollagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta nya avgifter för tillsyn och ansökan av serveringstillstånd, samt detaljhandel med eller servering av
folköl, enligt alkohollagen.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.
3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna för
tillsyn och ansökan av serveringstillstånd, samt detaljhandel med eller servering av folköl ska gälla från 2016-01-01.
Bakgrund

Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden gällande serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Kommunen ansvarar även för tillsyn av detaljhandel med eller servering av folköl, enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta avgift för prövning av ansökan
om serveringstillstånd, samt detaljhandel vid försäljning med folköl enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den
som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med
eller servering av folköl.
Kommunen ska ha kostnadstäckning för tillsynen och självkostnads- och likställighetsprincipen ska beaktas.
Självkostnadsprincipen
För avgiftsuttag i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprincipen
som uttrycks i 8 kap 3 c § kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut högre
avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnaden).
Självkostnadsprincipen innebär att en kommun får ta ut avgifter men inte till sådana belopp
att de tillför kommunen en vinst. Kommunerna har fått en viss handlingsfrihet när det gäller beräkningen av självkostnaden och det finns lagstöd för avgiften.
Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med.
I självkostnaden ingår också kostnader för exempelvis tolk och andra kostnader som uppstår i samband med att sökanden ska genomföra ett kunskapsprov enligt alkohollagen.
Justerandes signatur
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Likställighetsprincipen
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den så kallade likställighetsprincipen som uttrycks i 2 kap 2 § kommunallagen. Kommuner och landsting ska
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Likställighetsprincipen medger inte någon inkomstomfördelande verksamhet, men det
finns inga hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan
olika prestationer.
En översyn av nya avgifter har gjorts och då gällande tillsynsavgifter är från 2011 bör dessa
revideras enligt förslaget.
Tillsynsavgifterna gällande serveringstillstånd är som nuvarande tillsynsavgifter uppdelad i
grundavgift som är baserad på öppettider och tillsynsavgift som baseras på omsättning av
alkoholförsäljning. Detta med anledning av att senare öppettider kräver mer tillsyn.
Tillsynsavgiften för detaljhandel med folköl är en fast avgift på 1 500 kr per år.
Socialnämnden föreslår även att avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe. Detta med anledning av att kommunen missar intäkter
då företagen/försäljningsställen går i konkurs, eller upphör.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2015-09-17
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunfullmäktige)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 257

SN 2014/266

Information om LSS-boende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar socialnämndens arbetsutskott
muntligt om byggnation om LSS-boende.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 258

SN 2015/62

Information om Projekt boende 2020
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar socialnämndens arbetsutskott
muntligt om Projekt boende 2020.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-10-06

Anslagsdatum

2015-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2015-11-03
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Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

