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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 2

Socialnämnden
Sn § 150

SN 2013/0075-700

Prognos 4 – Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 4 år 2013 för individ- och familjeomsorgsförvaltningen och lämnar den utan åtgärd.
Bakgrund

Socialnämndens förvaltningar redovisar prognoser fyra gånger årligen. Därutöver presenterar förvaltningarna även fyra ekonomiska avstämningar. Resultatet av dessa redovisas för
socialnämnden.
Den ekonomiska avstämningen för individ- och familjeomsorgsförvaltningen efter augusti
månad 2013 pekar på ett nollresultat, exklusive försörjningsstöd. Förvaltningen förslår därför att inga åtgärder vidtas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och ekonom Pia Möller, 2013-10-25
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och ekonom Pia Möller, 2013-10-28
Prognos oktober 2013 för socialnämnden
Årsprognos 2013, 2013-09-30
Investeringsprognos, 2013-10-30
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 3

Socialnämnden
Sn § 151

SN 2013/0075-700

Prognos 4 – Vård- och omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 4 för oktober månad 2013.
Bakgrund

Förvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar
av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Prognosen visar på 2050 tkr i underskott, vilket är samma som prognos 3 2013. Hemtjänsten gör ett underskott på 5 500 tkr vilket är en stor avvikelse. Förvaltningen gjort en omfattande analys av hemtjänsten och socialnämnden har begärt en revidering av riktlinjerna för
beviljade insatser.
HSL-verksamheten visar också på ett underskott på 250 tkr vilket hänger samman med underskottet i hemtjänsten. Både sjuksköterskeinsatser och delegerade arbetsuppgifter ökar
inom hemvården.
Övrig verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen bedriver sina verksamheter inom
tilldelad budgetram eller med ett överskott som till viss del täcker hemtjänstens underskott.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg och ekonom Annica
Olsson, 2013-10-29
Årsprognos 2013, 2013-10-23
Investeringsprognos, 2013-10-23
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 4

Socialnämnden
Sn § 152

SN 2013/0074-700

Budget 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att minska budgeten för volymökning
inom hemtjänst med 1,8 miljoner kronor, vilket innebär en budget i balans.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Fred-Joachim Bruns (S), Eivor Hallén (S), Marie Engström Rosengren (V) och Marianne Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Socialnämnden har tilldelats en budgetram om 456 840 tkr inför 2014. Av detta har vårdoch omsorgsförvaltningen tilldelats 360 873 tkr och individ- och familjeomsorgsförvaltningen tilldelats 95 967 tkr (inkl. försörjningsstöd 14 050 tkr).
Förvaltningarna har arbetat fram en detaljbudget utifrån den tilldelade ramökningen i oktober. Behovet överskrider den tilldelade ramen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar på avslag till förmån för eget yrkande i vänsterpartiet.
Janne Jansson (S) yrkar på avslag till förmån för eget yrkande i socialdemokraterna och miljöpartiet.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Fred-Joachim Bruns (S), Eivor Hallén (S), Marie Engström Rosengren (V) och Marianne Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson, tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och ekonom Pia Möller, 2013-1029.
Detaljbudget 2014, 2013-10-28
Budget 2014, 2013-10-14
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 5

Socialnämnden
Sn § 152 (forts.)

Härledning budget 2014, vård- och omsorgsförvaltningen, 2013-10-14
Åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom vård- och omsorgsavdelningens ansvarsområde, 2013-10-14
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 6

Socialnämnden
Sn § 153

SN 2013/0257-752

Styrdokument för Beroendecentrum, MTG
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar styrdokumentet för Beroendecentrum.
Bakgrund

Beroendecentrum MTG drivs sedan 2008 av Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Mariestad kommun är värdkommun, enligt ett samverkansavtal antagit av kommunerna. Beroendecentrum MTG är en verksamhet som bedriver vård och behandling inom risk-,
missbruk- och beroendevård. Målgruppen är vuxna personer med alkohol- och drogproblematik samt deras anhöriga.
Vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i samverkan med Töreboda och Gullspång upprättat styrdokument som anger hur verksamheten ska bedrivas utifrån den lagstiftning som gäller samt utifrån den överenskommelse som kommunerna har
undertecknat.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av enhetschef Ingela Skarin och tf. individ- och familjeomsorgschef
Anette Karlsson, 2013-09-30
Överenskommelse mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång om att bedriva verksamheten Beroendecentrum MTG i samverkan
Förslag till styrdokument för Beroendecentrum
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Ingela Skarin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 7

Socialnämnden
Sn § 154

SN 2013/0258-750

Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2013 – Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3,
2013, till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (tidigare Socialstyrelsen). Om beslut om insats inte har
verkställts inom tre månader har Inspektionen för vård och omsorg möjlighet att ansöka
om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de verkställt
beslutet.
För kvartal 3 år 2013 redovisar individ- och familjeomsorgsförvaltningen ett ej verkställt
beslut som avser vård på Behandlingshem.
En person har ansökt om och beviljats vård enl. SoL på behandlingshem för att bryta ett
pågående missbruk. Inledningsvis vistades personen på sjukhus men valde själv att avbryta
sjukhusvistelsen för att istället genomgå avgiftning i öppen vård, vilket inte fungerat. Sjukhuset har sedan inte kunnat erbjuda den enskilde ny plats för avgiftning förrän 131023. Socialtjänsten har skickat en avvikelserapportering till regionen.
Detta beslut som ej verkställts skulle ha rapporterats kvartal 2 år 2013 vilket förbisetts av
rapportören.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2013-10-24
Kvartalsrapport, Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2013
Individrapport, Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2013 (sekretess – delas och
samlas in på sammanträdet)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Socialnämnden
Sn § 154 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 9

Socialnämnden
Sn § 155

Information om sekretess
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ordförande Björn Fagerlund och vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg informerar kortfattat om lagen om offentlighet och sekretess med påföljden att en uppdatering kommer att
göras om vilka ledamöter och ersättare i socialnämnden som har undertecknat sekretessbevis.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 10

Socialnämnden
Sn § 156

SN 2013/0103-700

Övergripande granskning av socialnämnden 2013 – Svar på
revisionsrapport
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna de föreslagna åtgärderna.
Bakgrund

Kommunrevisorernas uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna har utfört en övergripande
granskning av socialnämndens verksamheter.
Syftet med granskningen är att göra en bedömning av om den styrning, uppföljning och interna kontroll som socialnämnden utövar är ändamålsenlig och tillräcklig.
Påpekande från revisionen:
Revisorerna framför i sin rapport synpunkt på att socialnämnden bör lyfta frågan
kring ledamöternas kompetens och ansvar att fullgöra sitt uppdrag. Revisorerna
lyfter också socialnämndens behov av omvärlds-och behovsanalys för sitt budgetarbete. Revisorerna konstaterar att socialnämnden behöver bygga in system för att
systematiskt följa ett urval av väl definierade nyckeltal för kvalitet, ekonomi och
kostnadseffektivitet.
Socialnämnden upplever att de önskar förbättra prognossäkerheten.
Revisorerna påpekar att det är av största vikt att hela socialnämnden är med och
fattar beslut om t.ex. mål, riktlinjer eller andra frågor av principiell karaktär.
Åtgärder:
Aktivt arbeta för att göra hela nämnden delaktig i fler frågor som är av principiell
karaktär.
Nyckeltal finns att tillgå i många nationella mätningar och socialnämnden kommer
att ta större del av resultaten av dessa mätningar.
Behovet av en större omvärldskunskap kommer att delges socialnämndensarbetsutskott vid de nyligen inrättade diskussionsforumen som också kan ta beslut om
att delge hela nämnden denna information.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 11

Socialnämnden
Sn § 156 (forts.)
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg och tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2013-10-24
Skrivelse av Mariestads kommuns revisorer inkl. rapporten, 2013-09-13
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunrevisorerna
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 12

Socialnämnden
Sn § 157

SN 2013/0118-730

Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2013 – Vård- och
omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3, 2013,
till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen 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 3, 2013, rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen ett ej verkställt
beslut som avser särskilt boende.
Ansökan om särskilt boende beviljades 2013-06-12. Den sökande har erbjudits två
olika alternativ till särskilt boende men tackat nej till båda. Sökande tog tillbaka sin
ansökan om särskilt boende 2013-10-04.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg, 2013-10-21
Individrapport, Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2013 (sekretess – delas och
samlas in på sammanträdet)
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 13

Socialnämnden
Sn § 158

SN 2013/0256-730

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom vård- och
omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till Riktlinjer som stöd för biståndsbedömare inom vård- och omsorgsförvaltningen vid handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, riktlinjerna gäller omgående.
2. Socialnämnden beslutar att lägga informationen gällande riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård- och omsorgsförvaltningen till handlingarna.
Bakgrund

Socialnämnden har begärt att få information om riktlinjer för biståndsbedömning inom
vård- och omsorgsförvaltningen. Komplettering av riktlinjerna föreslås när det gäller yngre
personer med funktionsnedsättning. Larm samt medboende inom särskilt boende.
Yngre personer med funktionsnedsättning
Det finns yngre personer vars funktionsnedsättning gör att de har ett stort behov av struktur och fasta rutiner för att de ska fungera i vardagen. Att inte veta exakt vilken tid och dag
personalen kommer eller exakt hur många timmar personalen kommer att stanna hos dem
skapar oro och hos en del personer rent kaos.
För dessa personer är det mycket viktigt att de får biståndet beviljat i både insats och timmar. Något som förtydligats i förslaget till riktlinjer.
Trygghetslarm/larm/trygghetsringning
Vissa typer av larm är att betrakta som begränsningsåtgärd så snart den enskilde själv inte
har förmågan att göra en ansökan eller bekräfta att de vill ha insatsen. I förslaget till riktlinjer har det förtydligats att bistånd enligt socialtjänstlagen när det gäller dessa larm endast kan
beviljas om den enskilde själv ansöker. En legal företrädare kan inte ansöka om denna insats. Insatsen ska följas upp minst var tredje månad.
Medboende i särskilt boende
Socialstyrelsen och Boverket kom i september 2013 ut med en gemensam vägledning för
tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen när det gäller rätten att bo tillsammans i
ett äldreboende. Utifrån den vägledningen har kompletteringar gjorts i förslaget till riktlinjer
när det gäller medboende.
De kompletterande uppgifterna gäller hur man handlägger ärendet när det inte är den som
är beviljad särskilt boende som ansöker om medboende utan att ansökan görs av den andra
parten, hemtjänst för den som är medboende samt makarnas gemensamma ansvar för
hemmets skötsel om paret bor i samma lägenhet i det särskilda boendet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 158 (forts.)
Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg och enhetschef Marianne
Iwarson, 2013-10-18
Förslag till riktlinjer som stöd för biståndsbedömare inom vård- och omsorgsförvaltningen
vid handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen
Beskrivning till utförarna av vad som ingår i beviljade hemtjänstinsatser
______________________________________________________

Expedieras till:
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Enhetschef Marianne Iwarson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-12

Sida 15

Socialnämnden
Sn § 159

SN 2012/0013-730

Lagen om valfrihetssystem (LOV)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta förfrågningsunderlaget enligt LOV 2008:962 för Mariestads
kommun med publicering på valfrihetswebben under hösten 2013 med följande tillägg:
1.1.3 Mat kan även levereras av annat kök som följer kommunens riktlinjer angående näringsinnehåll (t.ex. hygien och varmhållning).
Timersättningen för LOV ska debiteras med 386 kr i tätort inkl. moms och 470 kr på landsbygd inkl. moms.
Bakgrund

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009 och är ett frivilligt verktyg
för kommuner som vill konkurrensutsätta den egna regin inom socialtjänsten. Inom landstinget är vårdvalet obligatoriskt från och med 1 januari, 2010. Detta innebär att makten flyttas
från politikerna till medborgarna. Efter beviljat bistånd från biståndsbedömare får brukaren
själv välja vem som ska utföra insatserna.
Kommunen har fortfarande huvudansvaret för hela kedjan, utredning – beslut – verkställighet
– dokumentation – uppföljning och kvalitetssäkring. Detta förutsätter ett avtal mellan kommunen och den alternativa utföraren. Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation måste finnas på den nationella databasen för att kommunen ska kunna säga att man har ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen.
Beslutsordning:
I oktober 2008 fattade socialnämnden beslut om att ansöka om pengar till att utreda om
kommunen skulle tillämpa LOV. Under 2009 togs beslutsunderlag fram och 25 januari 2010
fattade kommunfullmäktige beslut om att införa valfrihetssystemet i Mariestad.
Socialnämnden fattade därefter beslut om innehållet i valfrihetssystemet i Mariestads kommun och den 15 september 2010 startade annonseringsförfarandet på den nationella databasen.
I dagsläget:
Kommunens hemsida för LOV är tillfälligt nedlagt på grund av tidigare gjord utredning
som skulle kunna ge besparingar inom äldreomsorgen. Socialnämnden har gett tjänstemännen i uppdrag att omarbeta förfrågningsunderlaget till att gälla under 2013 och ånyo upphandling enligt LOV.
Förvaltningen har nu omarbetat förfrågningsunderlaget och behöver socialnämndens godkännande för publicering. Underlaget kommer att få justeringar med timersättningar och bifogade bilagor i upphandlingsstödet TendSign.
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Sida 16

Socialnämnden
Sn § 159 (forts.)
Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) yrkar att det i förfrågningsunderlaget 5.4.1 ska utredas om det kan krävas
att utföraren har kollektivavtal och att det i så fall går att ändra underlaget i efterhand så att
det kan komma att krävas kollektivavtal.
Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på befintlig text i förfrågningsunderlaget 5.4.1.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Janssons (S)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
enligt Fagerlunds (M) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Jan Hallström (FP) yrkar att man i förfrågningsunderlaget 1.1.3 ändrar texten till att mat kan
även levereras av annat kök som följer kommunens riktlinjer angående näringsinnehåll (t.ex.
hygien och varmhållning).
Marie Engström Rosengren (V) yrkar på befintlig text i förfrågningsunderlaget 1.1.3
Ordförande Björn Fagerlund ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt Hallströms (FP) förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Hallströms
(FP) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Engström
Rosengrens (V) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
enligt Hallströms (V) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 2.
Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att timersättningen för LOV ska debiteras med
386 kr i tätort inkl. moms och 470 kr på landsbygd inkl. moms och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
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Socialnämnden
Sn § 159 (forts.)

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att anta förfrågningsunderlaget enligt LOV
2008:962 för Mariestads kommun med publicering på valfrihetswebben under hösten 2013
med följande tillägg:
1.1.3 Mat kan även levereras av annat kök som följer kommunens riktlinjer angående näringsinnehåll (t.ex. hygien och varmhållning).
Timersättningen för LOV ska debiteras med 386 kr i tätort inkl. moms och 470 kr på landsbygd inkl. moms.
Ordförande Björn Fagerlund (M) finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och vård- och omsorgschef
Lotta Hjoberg, 2013-10-23
Förfrågningsunderlag för upphandling, 2013-10-23
______________________________________________________

Expedieras till:
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius
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SN 2013/0006-700

Redovisning av delegationsbeslut under oktober 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nr 7/2013
Delegationsbeslut

Ärende

Individ- och familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2013-10-01 t.o.m. 2013-10-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2013-10-01 t.o.m. 2013-10-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2013-10-01 t.o.m. 2013-10-31

LSS
Äldre- och handikappomsorgen
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 8 oktober 2013
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 22 oktober 2013
Socialnämndens arbetsutskott
protokoll från den 29 oktober 2013
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Anmälan om ändrade ägarförhållanden enligt 8 kap 3 § alkohollagen
Ansökan om utsträckt serveringstid
enligt 7 kap 5 § 1 st alkohollagen
(2010:1622) vid enstaka tillfälle

Beslutsdatum: 2013-09-19

SN2013/0214702

Beslutsdatum: 2013-10-03

SN2013/0227702

Beslutsdatum: 2013-10-10

SN2013/0236702

Beslutsdatum: 2013-10-24

SN2013/0134702
SN2013/0228702

Beslutsdatum: 2013-10-29

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.
___________________________________________________
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Återrapportering av uppdrag, kurser och konferenser

SN 2013/0219-700

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill betona att förtroendevalda som deltagit vid kurser,
konferenser och utbildningar ska återrapportera detta skriftligt vid nästkommande nämndsammanträde.
______________________________________________________

Omförhandling av avtal om ensamkommande flyktingbarn

SN 2013/0234-751

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om omförhandling av avtal om ensamkommande flyktingbarn.
______________________________________________________

Inbjudan till Politikerdagarna den 20-21 november 2013

Skaraborgs Kommunalförbund bjuder in förtroendevalda i Skaraborg till PolitikerDagarna
på Svenska Mässan i Göteborg den 20-21 november 2013.
______________________________________________________

Policy för socialt företagande i Mariestads kommun

SN 2013/0116-750

Kommunfullmäktige har antagit upprättat förslag till policy för socialt företagande i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014

SN 2013/0241-700

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanträdesdagar för år 2014.
______________________________________________________

SN 2013/0075-700
Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 3

Kommunstyrelsen har noterat informationen om åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 3.
______________________________________________________
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SN 2013/0006-214
Detaljplan för Del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort

Underrättelse om detaljplan för Del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort har inkommit till socialnämnden. Synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast den 22 november 2013.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Socialnämnden
Bilaga 1:
Omröstning § 159

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Fred-Joachim Bruns (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Annika Käll (FP)

X

Anita Ahl (M)

X

SUMMA

7
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2013-11-12
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Socialnämnden
Bilaga 2:
Omröstning § 159

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Fred-Joachim Bruns (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Annika Käll (FP)

X

Anita Ahl (M)

X

SUMMA

7
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6

AVSTÅR

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-11-12

Anslagsdatum

2013-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2013-12-10

...............................................................................................................

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

