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Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 08:30-12:00 

 
Beslutande Erik Ekblom (M), ordförande 

Sebastian Clausson (S), vice ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Margareta Alexandersson (KD), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot, 

Övriga deltagare Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 73-75 
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 73-79 och 89 
Catharina Andersson, biståndschef § 73 
Joakim Stier, arbetsmarknadschef § 73 
Annica Olsson, ekonom § 73 
Pia Möller, ekonom § 73 
Annica Bringsved, ANDT-handläggare §§ 80-82 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset den 11 september 2019 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 72-91 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Erik Ekblom  

Justerande  
 

 Sebastian Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-09-10 

Anslagsdatum 2019-09-11 Anslaget tas ner 2019-10-03 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 72                                                   Dnr 2019/00002  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat reviderat förslag till 
dagordning.      

 

 
 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 73                                                   Dnr 2019/00198  

Tertial 2 - Uppföljning med prognos 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av tertial 2. 
 

2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att vidare arbeta fram fler 
åtgärder för att nå budget i balans.       

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti.  
 
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 tertial 2 per augusti månad 2019 
avseende socialnämndens verksamheter. 
 
Prognos tertial 2, år 2019, visar en avvikelse på socialnämnden med -18 450 tkr. 
Sektorchefen visar ett resultat på -100 tkr, individ- och familjeomsorgs-
avdelningen visar -700 tkr, vård- och omsorgsavdelningen -1 500 tkr och 
biståndsavdelningen +350 tkr. Placeringar barn och unga visar ett underskott på 
-11 700 tkr och försörjningsstödet -4 800 tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-02, ”Tertial 2 – 
Uppföljning med prognos” 

Dokument: Tertial 2 – augusti 2019, Driftprognos för socialnämnden upprättad 
av ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller, 2019-08-27 

Dokument: Tertial 2 – augusti 2019, Investeringsprognos upprättad av ekonom 
Annica Olsson och ekonom Pia Möller, 2019-08-27 

Dokument: Tertial 2 med delårsbokslut för socialnämnden upprättat av 
ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller, 2019-08-30       
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson) 
(Ekonom Pia Möller) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 74                                                   Dnr 2019/00157  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende 
klagomål på Mariegärdes särskilda boende 

  

Arbetsutskottets förlag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
i enlighet med upprättat förslag ”Yttrande gällande inspektion för vård och 
omsorgs begäran diarienummer 8.5-19207/2019-1”.       

Bakgrund 

Mariegärde är ett demensboende med 52 boende indelade på 6 enheter. 
Anmälan inkom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 23 april 2019 
från en enskild person som är anhörig till en brukare på boendet. Anmälan 
avser att brukaren har blivit misshandlad på boendet av en annan boende. IVO 
vill att socialnämnden yttrar sig över innehållet i klagomålet i sin helhet och det 
ska ha inkommit senast 18 juni 2019 men socialnämnden har fått anstånd att 
lämna in klagomålet efter nämndsmötet den 17 september 2019. 
 
Yttrandet beskriver olika händelser och vid ett tillfälle beskrivs att en boende på 
Mariegärde har slagit en annan boende. Ingen av omsorgspersonalen har sett 
händelsen och de boende kan inte redogöra för vad som hänt.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-12, ”Yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål på Mariegärdes särskilda 
boende”  

Förslag på yttrande upprättat av vård- och omsorgschef Britt Johansson och 
enhetschef Elisabeth Persson, 2019-06-10, ”Yttrande gällande inspektion för 
vård och omsorgs begäran diarienummer 8.5-19207/2019-1” tillsammans med 
bilagor       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Enhetschef Elisabeth Persson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 75                                                   Dnr 2019/00166  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende 
klagomål på Fredslunds särskilda boende 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
i enlighet med upprättat förslag ”Yttrande gällande inspektion för vård och 
omsorgs begäran diarienummer 8.5-22157/2019-1”.       

Bakgrund 

Anmälan avser brister i kommunikationen mellan anhörig och personal och 
brister i omsorgen samt att omsorgspersonal inte svarat på larm. 
 
Händelsen inträffade 4-6 maj 2019. Enhetschefen uppger att hon kommer att ta 
upp dessa klagomål på APT med personalen och mötet genomförs 2019-05-08. 
Enhetschefen lovade att återkoppla till anhöriga efter mötet, men detta 
genomfördes inte.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-12, ”Yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål på Fredslunds särskilda 
boende”   

Förslag på yttrande upprättat av vård- och omsorgschef Britt Johansson och 
enhetschef Ulla-Maj Rågård, 2019-08-05, ”Yttrande gällande inspektion för 
vård och omsorgs begäran diarienummer 8.5-22157/2019-1”      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Enhetschef Ulla-Maj Rågård) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 76                                                   Dnr 2019/00008  

Remissvar avseende Medborgarförslag om att bygga ut 
boendet för äldre psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget om utbyggnad av boendet på Krontorpsvägen 17 i 
Mariestad. 
 
Intentionerna i medborgarförslaget kan dock anses uppnådda i och med att socialnämnden 
fattat beslut om att inrätta en särskild avdelning för äldre med psykisk sjukdom på det 
särskilda boendet Alen och flytta verksamheten på boendet Krontorp dit. Den nya 
lokaliseringen innebär att verksamheten kan utökas med fler platser samt även att 
verksamheten får lokaler som är bättre anpassade efter målgruppens behov.        

Bakgrund 

Personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett 
omfattande vårdbehov kan beviljas särskilt boende som kan utföras på boendet 
Krontorp som idag har sex boendeplatser. Yvonne Stridh och Carina 
Thunström i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag där de föreslår att 
boendet på Krontorpsvägen 17 ska byggas ut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att överlämna medborgarförslaget 
till socialnämnden för beredning (Kf § 111/18). Ärendet har beretts av individ- 
och familjeomsorgschef Anette Karlsson. 
 
I svaret till kommunfullmäktige beskrivs att verksamheten redan sedan tidigare 
uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal platser för den 
målgruppen som förslagsställarna tar upp i sitt medborgarförslag och även med 
en delvis ändrad inriktning. Sektorn har därför för avsikt att genomföra en 
utredning som omfattar en beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i 
förhållande till individ- och familjeomsorgens befintliga verksamheter, 
lokalisering och kostnader.  
 
Med anledning av ovanstående, beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde 
2019-04-16 (Sn § 55/9) att förslå fullmäktige att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat.  
 
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-17 (Kf § 44/19) att 
återremittera ärendet för vidare utredning med motiveringen att socialnämnden 
saknade underlag vid tillfället de fattade beslutet om medborgarförslaget samt 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

även för att ge förslagsställarna beslut i form av bifall eller avslag av 
medborgarförslaget. 
 
Under våren 2019 har en lokalutredning gjorts inom sektor stöd och omsorg 
med syfte att kartlägga de behov av lokaler som finns och hur dessa mest 
effektivt kan användas för att enskilda ska få sina behov tillgodosedda.  
Boendet Krontorp, på Krontorpsvägen 17, har varit en del i den 
lokalutredningen. Socialnämnden har, i tiden efter att fullmäktige behandlade 
medborgarförslaget, hanterat och beslutat om den genomförda 
lokalutredningen. 
 
Vid sammanträdet 2019-06-18 (Sn § 77/19) beslutade socialnämnden att flytta 
verksamheten på Krontorpsvägen 17 till en avdelning på Alen. På detta sätt 
utökas antalet platser från 6 till 12. Alens utformande är mer anpassat efter 
målgruppens behov och dessutom utökas antalet platser på boendet. I och med 
detta uppfylls medborgarförslagets intentioner. 
 
Nedan delges utdrag från den genomförda lokalutredningen för individ- och 
familjeomsorgens verksamheter 2019, daterad 2019-05-16, avseende boendet 
för vuxna med psykisk funktionsnedsättning på Krontorpsvägen 17. 

Krontorp 

Bostad med särskild service, sex platser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. De 
boende börjar åldras och har mer omvårdnadsbehov än tidigare.  Tidigare erfarenheter visar 
att det är svårt att tillgodose den målgruppens behov i ordinarie äldreomsorg, de har andra 
behov. Lokalerna är inte anpassade för att bedriva äldreomsorg, det saknas lyftar osv. Det 
finns dessutom behov av fler platser för målgruppen. Ett alternativ kan vara att bygga ut och 
bygga om befintliga lokaler.  

Det finns framtagna ritningar för ett större boende, med ytterligare åtta platser. 

Alen 

Det nybyggda särskilda boendet Alen består av fyra avdelningar. För närvarande är endast 
två avdelningar belagda. Här finns en outnyttjad resurs.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-12, ”Remissvar 
avseende Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre psykiskt sjuka på 
Krontorpsvägen 17 i Mariestad” 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-17, Kf § 44 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-06-18, Sn § 77      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 77                                                   Dnr 2019/00186  

Revidering av riktlinje för placeringar och andra insatser 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta revidering av ”Riktlinje för placeringar och 
andra insatser”.       

Bakgrund 

Socialnämnden i Mariestads kommun har befogenhet att utfärda riktlinjer som 
är styrande för nämndens verksamhet. Riktlinjen innehåller anvisningar för 
arbetet med insatser rörande enskilda, barn, unga, vuxna och familjer. Syftet 
med riktlinjen är likabehandling i kommunen när det gäller såväl förutsättningar 
för rätt till bistånd som insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida. 
Riktlinjen ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet och ska främja valet 
av lösningar i egen regi.  
 
Trots satsningar på hemmaplanslösningar under flera år har köpt vård i 
förhållande till egna insatser inte planat ut i den omfattning som förväntats sett 
i relation till det ökade inflödet. Det krävs därför nya arbetssätt som garanterar 
att detta blir förstahandsvalet i situationer där köpt vård skulle kunna bli 
aktuellt. 
 
Processen fram till ett beslut om placering utanför det egna hemmet föregås av 
ett flertal överväganden avseende behov och förutsättningar i den egna 
familjen/hos den enskilde men också ett övervägande av vilka insatser i egen 
verksamhet samt skola och sjukvård som kan vara lämpliga. I detta arbete finns 
det en risk att egna insatser väljs bort på ett allt för tidigt stadium och 
möjligheten till insatser på hemmaplan inte prövas fullt ut. I Mariestads 
kommun finns det ett välfungerande samarbete mellan socialtjänst, 
skola/förskola, hälso- och sjukvård samt psykiatrin. Detta samarbete ger 
mycket goda förutsättningar för ett stort gemensamt ansvarstagande på 
hemmaplan för de barn och unga och deras familjer som allra mest behöver 
samhällets skydd och stöd. Likaså finns det resurser inom kommunens egen 
verksamhet som kan ersätta köpt vård för vuxna.  
 
De ändringar och förtydliganden som föreslås i riktlinjen kompletterar det 
tidigare dokumentet med aktiviteter som ska vara genomförda för att 
socialnämndens arbetsutskott ska kunna besluta om att köpa externa tjänster, 
till exempel i form av hem för vård eller boende eller öppenvårdsinsatser.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-12, ”Revidering 
av riktlinje för placeringar och andra insatser” 

Förslag till Riktlinje för placeringar och andra insatser       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 78                                                   Dnr 2019/00069  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av tillsyn vid Pilen HVB 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
i enlighet med upprättat förslag ”Yttrande till inspektionen för vård och omsorg 
dnr 8.4.2-42274/2018”.       

Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av Pilens hem 
för vård eller boende, efter inspektion 19 och 20 februari 2019.  
 
Socialnämnden har tidigare avgett yttrande till IVO den 21 maj 2019. Efter 
detta yttrande har IVO på nytt begärt in ytterligare uppgifter från 
socialnämnden; 
 

 Uppgifter om att en 12-årig pojke bor på Pilen HVB har samma ansvar 
och insatser som övriga ungdomar som bor i boendet 

 Samtliga uppgifter som barnen lämnat vid inspektion den 19 februari 
2019 

 Att den ordinarie personalen beskriver att det inte finns upprättade 
genomförandeplaner för att inskrivna barn vilket överensstämmer med 
IVO:s dokumentationsgranskning, samt 

 Vad IVO funnit vid dokumentationsgranskning om journalföring och 
personalens sätt att dokumentera i barnens akter. 

 
Av nämndens yttrande ska det även framgå vilka eventuella åtgärder som 
vidtagits eller planeras vidtas mot bakgrund av uppgifterna som framkommit 
vid inspektionen.  
 
I yttrandet ges konkreta beskrivningar av vidtagna åtgärder i form av ny 
mötesstruktur, tätare arbetsledning samt både genomförd och planerad 
utbildning. Genomförandeplaner ska revideras med start hösten 2019. 
Yttrandet beskriver hur enhetschef och medarbetare arbetar med 
värdegrundsfrågor, delaktighet för ungdomarna och för att skapa en kontinuitet 
och samsyn med medarbetarna.  
 
Synpunkter från ungdomarna besvaras och yttrandet beskriver de förändringar 
som planeras från hösten.  
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Vidare ges en beskrivning av omständigheter och bedömningar som gjorts 
beträffande en pojke som var 12 år vid placeringstillfället.  
 
Socialnämnden delar IVO:s kritik gällande verksamhetens dokumentation och 
ser detta som ett viktigt utvecklingsområde.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-13, ” Yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg med anledning av tillsyn av Pilen HVB” 

Förslag till yttrande upprättat av enhetschef Elin Fennander Sahlberg, 2019-07-
18, ”Yttrande till inspektionen för vård och omsorg dnr 8.4.2-42274/2018” 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om kommunicering av 
underlag samt möjlighet att lämna synpunkter tillsammans med bilagor, daterat 
2019-03-08       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Enhetschef Elin Fennander Sahlberg) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 79                                                   Dnr 2019/00191  

Yttrande med anledning av ej verkställt beslut av 
kontaktperson enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
i enlighet med upprättat förslag ”Yttrande med anledning av icke verkställt 
beslut av kontaktperson enligt 9 § 4 Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) Dnr 8.8.1-18467/2019-2”.       

Bakgrund 

En pojke, född år 2000, beviljades i juni 2018 kontaktperson enligt 9 § 4 lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen har inte verkställts 
och därför överväger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att ansöka 
om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten för ej verkställt beslut. 
För att IVO ska kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet har 
varit oskäligt långt begärs ett yttrande tillsammans med handlingar i ärendet av 
socialnämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-22, ”Yttrande 
med anledning av ej verkställt beslut av kontaktperson enligt 9 § 4 lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)” 

Förslag till yttrande upprättat av LSS-handläggare Emmelie Evaldsson Persson 
och enhetschef Fredrik Höglund, 2019-08-15 ”Yttrande med anledning av icke 
verkställt beslut av kontaktperson enligt 9 § 4 Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) Dnr 8.8.1-18467/2019-2” 

Journalanteckning – LSS från och med 190509 till och med 190624, 
utskriftsdatum 2019-08-13, tillsammans med utdrag från utredning, 
utskriftsdatum 2019-09-13 

Begäran om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg, inkommen 2019-07-19       

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Enhetschef Fredrik Höglund) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 80                                                   Dnr 2019/00193  

Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Rönnlunds Källarkrog, Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja 
Mikael Rönnlund, organisationsnummer 631106-7810, Dillö, Hjorthammaren 
13, 542 91 Torsö, servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker i Rönnlunds Källarkrog, Hjorten, Nygatan 21 i Mariestad till kl. 
03.00 med datum 191026 (halloween) och 200530 (cruising).  
 
Den utsträckta serveringstiden avser tillstånd fram till kl. 03.00 inomhus i 
restaurangen. 
 
Villkor: Två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter skall tjänstgöra 
från kl. 22.00 till att sista gästen lämnat lokalen. 
 
Motivering: Vid ansökan om offentlig danstillställning bestämmer 
polismyndigheten antalet ordningsvakter som ska tjänstgöra under 
serveringstiden, detta för att säkerställa att ordning och säkerhet sköts. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Mikael Rönnlund, 631106-7810, har 2019-06-14 hos kommunen ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera alkoholdrycker 
vid ovan rubricerat serveringsställe till kl. 03.00. Serveringstillståndet är avsett 
att gälla; 200530 (cruising) och 191026 (halloween).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-19, ”Ansökan om 
utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, Rönnlunds Källarkrog, Mariestad” 

Tjänsteskrivelse med utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica 
Bringsved, 2019-08-19, ”Ansökan om utökat tillstånd att servera 
alkoholdrycker, Rönnlunds Källarkrog, Mariestad”       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
ANDT-handläggare Annica Bringsved 
Rönnlunds Källarkrog 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 81                                                   Dnr 2019/00196  

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Bakgårn, 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja Bakgårn i Mariestad AB 
organisationsnummer 559197-1964 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten på Bakgårn, 
Österlånggatan 23, 542 30 Mariestad. Serveringstillståndet gäller året runt med 
serveringstid; 

 
Inomhus: kl. 11-01, 11-02 vid dans 
 
Uteservering: fredag, lördag + dag före helgdag 11-01, 11-02 vid dans 
 övriga dagar 11-23. 
  

Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Bakgårn i Mariestad AB, organisationsnummer 559197-1964 har hos 
kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe.  
Serveringstillståndet är avsett att gälla till allmänheten året runt med 
serveringstid inomhus och uteservering fredag, lördag och dag före helgaftnar 
mellan kl. 11:00 – 02:00. 
Uteserveringen söndag-torsdag kl. 11:00 – 23.00.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-20, ”Ansökan om 
tillstånd att servera alkoholdrycker, Bakgårn, Mariestad” 

Tjänsteskrivelse med utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica 
Bringsved, 2019-08-19, ”Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Bakgårn, Mariestad”       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Bakgårn i Mariestad AB) 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 82                                                   Dnr 2019/00202  

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Norrqvarn Hotell & Konferens, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förlag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Norrqvarn Hotell & Konferens 
organisationsnummer 556795-6031, att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker för servering till slutet sällskap på Byggården, 
Göteborgsvägen 11, 542 00 Mariestad. Serveringstillståndet gäller med en 
serveringstid mellan 17.00 – 01.00 onsdagen den 25 september 2019. 
 
Detta beslut kan överklagas. 
 
Motivering: 

Lokalerna är, ur brandskyddssynpunkt ej lämpliga för alkoholservering. 
Lokalerna är idag inte utformade för den typ av verksamhet som 
tillståndsansökan avser då den inte är anpassad till att vara samlingslokal. På 
grund av utrymningsmöjligheterna samt dörrbredder och beslag är det maximalt 
tillåtna personantalet idag 30 personer.     

Bakgrund 

Norrqvarn Hotell & Konferens, organisationsnummer 5567956031 har hos 
kommunen ansökt om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är 
avsett att gälla tillfälligt till slutet sällskap, 2019-09-25 med serveringstid 17.00 – 
01.00.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 
2019-09-04      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Norrqvarn Hotell & Konferens) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 83                                                   Dnr 2019/00161  

Svar på motion om samarbete med frivilligorganisationer 

  

Arbetsutskottets förlag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om 
samarbete med frivilligorganisationer.       

Bakgrund 

Vänsterpartiet i Mariestad har inkommit med en motion om samarbete med 
frivilligorganisationer för att på så sätt bidra till att enskilda kan få mer stöd och 
hjälp med t.ex. promenader och annat som kan kännas meningsfullt. Detta i 
ljuset av en allt mer åldrad befolkning och en allt mer ansträngd kommunal 
ekonomi.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-12, ”Svar på 
motion om samarbete med frivilligorganisationer” 

Förslag på ”Yttrande ang. motion om samarbete med frivilligorganisationer” 
upprättat av socialchef Karin Utbo, 2019-08-07       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 84                                                   Dnr 2019/00138  

Ansökan om verksamhetsbidrag 2019 - Brottsofferjouren 
Norra Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren med 
2 kr per invånare.       

Bakgrund 

Brottsofferjouren i norra Skaraborg verkar i kommunerna Mariestad, Töreboda 
och Gullspång. 
 
Föreningen arbetar ideellt och pengarna ska främst användas till utbildning av 
stödpersoner och ersättning till stödpersoners och styrelsemedlemmars 
verifierade utlägg. Mariestads kommun har tidigare gett ekonomiskt stöd till 
Brottsofferjouren i enlighet med deras ansökan. Den verksamhet de bedriver är 
angelägen och ligger inom sektor stöd och omsorgs verksamhetsområde.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-14, ”Ansökan om 
verksamhetsbidrag 2019 – Brottsofferjouren Norra Skaraborg” 

Ansökan om Brottsofferjouren Norra Skaraborg tillsammans med bilagor; 
verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll, inkommen 2019-05-17       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Brottsofferjouren Norra Skaraborg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 85                                                   Dnr 2019/00189  

Riktlinje för föreningsbidrag 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att anta ”Riktlinje för föreningsbidrag”. 
 

2. Socialnämnden beslutar att riktlinjen ska börja gälla från och med år 
2020.       

Bakgrund 

Varje år vänder sig ett antal föreningar till sektor stöd och omsorg med 
ansökningar om bidrag till sin verksamhet. Dessa föreningar har på ett eller 
annat sätt anknytning till sektorns verksamhet. Föreningarna företräder olika 
typer av intressegrupper inom sektorns område. 
 
Det finns föreningar såsom exempelvis Kvinnohuset Tranan, och FUB som 
fått bidrag under en rad av år då verksamheten bedömts särskilt viktig för 
sektorns målgrupp. Dessa kostnader är återkommande varje år. 
 
Vid budgetering av bidrag till föreningar har det budgeterats i förhållande till 
vad dessa specifika föreningar fått tidigare år. Detta innebär att det inte finns 
pengar avsatta för andra föreningar som söker. Det har inte alltid tagits beslut 
om bidrag till dessa specifika föreningar varje år i arbetsutskottet utan det har 
rullat på på samma sätt år efter år utan övervägande i förhållande till andra 
intressegrupper. 
 
Således finns det föreningar som över en lång följd av år fått bidrag som vid 
närmare övervägande kanske inte är adekvat i dagsläget. 
 
Ansökningar från mindre föreningar kommer vid olika tider på året då behovet 
uppstår och även här har det skett utbetalningar efter tjänstemannabeslut. I dag 
finns det inte någon policy för hur föreningsbidrag ska fördelas och varför. 
Budgeten är inte anpassad till efterfrågan.  
 
I ljuset av detta krävs det en riktlinje som sedan kan ligga till grund för både 
budgeteringen och beslut.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-15, ”Riktlinje för 
föreningsbidrag” 

Förslag på ”Riktlinje för föreningsbidrag”       

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 86                                                   Dnr 2019/00194  

Informationsärende - Socialnämndens ansvar för 
tillståndsgivning enligt lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 
Flertalet av bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till den 
nya lagen.  
 
Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn. 
 
Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter (detaljhandel) som annan försäljning 
(partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala 
handeln med tobaksprodukter, vilket är i linje med flera direktiv och 
rådsrekommendationer från EU och regeringens samlade strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) för perioden 2016-2020 där 
ett av målen är att tillgång till tobak ska minska (prop. 2017/18:156). Den nya 
lagen innebär även att straffansvaret för illegal handel skärps till fängelse på 
upptill sex år (10 kap 1§). 
 
Lidköpings kommun har erbjudit att inom ramen för Tillsyn i samverkan (TiS) 
handlägga dessa ärenden men det förutsatte att Mariestads kommun tog beslut 
om delegation och taxor som de har föreslagit för att verksamhetens skulle 
kunna finansieras fullt ut samt för att handläggningen ska fungera smidigt. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad har fattat beslut om taxor för 
tillståndsgivningen som är lägre än de som TiS har som villkor för 
samverkansavtal. Socialnämnden har därför fått frågan om sektor stöd och 
omsorg kan ta ansvar för handläggningen av dessa ärenden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-19, 
”Informationsärende - Socialnämndens ansvar för tillståndsgivning enligt lagen 
om tobak och liknande produkter (2018:2088)” 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Dokument: Redovisning av uppdrag och ekonomi som följer av 
tillståndsgivning enligt Tobakslagen, daterat 2019-08-07        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 87                                                   Dnr 2018/00222  

Revidering av socialnämndens delegationsordning - Tillägg 
och förändringar avseende beslut enligt alkohollagen samt 
lag om tobak och liknande produkter 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att anta ändringarna enligt ”Förslag till reviderad 
delegationsordning, Alkohollagen” och ”Förslag till delegationsordning Lag om tobak och 
liknande produkter”.        

Bakgrund 

En översyn har gjorts avseende delegation av beslut enligt alkohollagen. Syftet 
är att skapa bättre förutsättningar för en smidig handläggningsprocess. Inom 
uppdraget återfinns beslut som behöver/önskas tas inom ett kortare 
tidsintervall än vad den nuvarande delegationsordningen möjliggör. 
 
I den föreslagna delegationsordningen ligger alla beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd på socialnämnden. Ändringar i dessa beslut som avser yta, 
serveringstider och typ av alkoholdryck ligger på arbetsutskottet. 
 
Bifall till tillfälliga tillstånd ligger på handläggare och avslag på arbetsutskott. 
Det är ett mer ingripande beslut i förhållande till näringsidkaren att ta beslut om 
avslag än bifall. 
 
Det är även tillagt i kommentarer att ordföranden i vissa situationer kan ta ett 
beslut om inte nämndens beslut kan avvaktas, här återfinns bland annat 
ansökan från dödsbo. 
 
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 
Flertalet av bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till den 
nya lagen.  
 
Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn 
och socialnämnden kommer att fatta beslut enligt lagen om tobak och liknande 
produkter.   



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-19, ” Revidering 
av socialnämndens delegationsordning – Tillägg och förändringar avseende 
beslut enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter” 

Förslag till reviderad delegationsordning, Alkohollagen, daterat 2019-08-07 

Förslag till delegationsordning Lag om tobak och liknande produkter, daterat 
2019-08-07       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 88                                                   Dnr 2019/00188  

Revidering av socialnämndens reglemente 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av 
socialnämndens reglemente.       

Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att hantera tillståndsgivning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088). Det är en ny uppgift som ska 
infogas i reglementet, se § 1 sidan 2. 
 
Avseende sekretessärenden har i texten tillförts enligt socialnämndens beslut 
(Sn § 87/16) att dessa ska behandlas och beslutas endast av ledamöter som är 
beslutfattande, se § 13 sid 6. 
 
Vad gäller justering av socialnämndens och arbetsutskottets protokoll föreslås 
texten ändras enligt socialnämndens beslut (Sn § 154/15) till att utöver 
ordföranden ska ledamot från oppositionen, i första hand vice ordföranden 
justera, se § 14, sid 6.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-14, ”Revidering 
av socialnämndens reglemente” 

Förslag på socialnämndens reglemente       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Nämndsekreterare Helena Andersson) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 89                                                   Dnr 2019/00199  

Uppföljning av socialnämndens verksamheter 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 18 juni 2019 att verksamheten ska följas upp med 
aktuella nyckeltal och presenteras direkt på sammanträdet utan föregående 
utskick.   
 
Följande nyckeltal presenterades; 

- mertid/övertid 

- aktualiseringar, barn och unga 

- placeringsdygn.    

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 90                                                   Dnr 2019/00001  

Uppdrag till sektorchefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar om följande uppdrag: 
 
Sektorchefen får i uppdrag att genomlysa LSS-verksamhetens arbete med 
planering och schemaläggning samt jämföra med hur andra aktörer, inklusive 
privata, gör för att minimera övertid och maximera kontinuitet för brukare. 
Uppdraget ska redovisas på novembernämndens sammanträde. 
 
Sektorchefen får i uppdrag att utforma en uppföljning av personalens mående 
och möjlighet till inflytande på arbetsplatsen. 
Uppföljning ska ske vid oktobernämndens sammanträde.     
 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 91                                                   Dnr 2019/00003  

Information på sammanträdet 

  

Arbetsutskottets beslut  

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

-skottlossningen i Mariestad den 9 september 2019.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

 
 

 


