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§75

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om Kvinnohuset Tranan
Föreståndare Helene Engström på Kvinnohuset Tranan berättar om deras verksamhet.
Dnr 2010/0086-759
Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra

Dnr 2010/0110-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för fördjupad översiktsplan, Mariestad Norra från
utvecklingsenheten och planavdelningen.
Förslag till LIS-områden, översiktsplanen för Mariestads kommun
Dnr 2010/0126-214
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för förslag till LIS-områden gällande översiktsplanen för
Mariestads kommun från utvecklingsenheten och planavdelningen.
Ekonomi – prognos 2
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar om budgetprognos till och med
2010-05-31.
Budget 2011

Dnr 2010/0129-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för socialnämndens uppdrag, resultatsammanställning, driftssammandrag och förändringar i verksamheter och ekonomi gällande budget 2011.
Svar med anledning av förfrågan om fortsatt samverkan kring anhörigstöd och ASI
Dnr 2010/0026-760
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för det svar som socialförvaltningen lämnar till
Skaraborgs Kommunalförbund angående förfrågan om fortsatt samverkan kring anhörigstöd och ASI.
Bakgrund:
Två olika projekt har sen 2006 (anhörigstödsprojekt) och 2007 (ASI-projekt) pågått i gemensam
regi inom Skaraborgs kommunalförbund. De har på olika sätt genom samverkan förbättrat och
utvecklat verksamheterna i kommunerna. Projekten har finansierats med stadsbidrag. Projekten
har bland annat inneburit att olika nätverk byggts upp i Skaraborg. För Mariestads del ser vi att
den utvecklig som skett innebär att vi på egen hand kan fortsätta driva och utveckla vår
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forts § 75
verksamhet.
Önskvärt är dock att de redan etablerade nätverken fortsätter att fungera möjligtvis i form av
fora eller på annat sätt med stöd från kommunalförbundet.
Socialförvaltningen anser därför att projekten bör upphöra i dess nuvarande form från och med
2011 och såsom andra gemensamma frågor vara en del av de nätverk som är verksamma i
Skaraborg.
Svar med anledning av brev riktat till Västra Götalandsregionens 49 kommuner från föreningen
Afasi Västra Götaland
Dnr 2010/0092-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för det svar till Afasi Västra Götaland som socialförvaltningen föreslår.
Bakgrund:
Föreningen Afasi Västra Götaland har i ett brev riktat till samtliga kommuner i Västra Götaland
framfört sina synpunkter på insatser för personer med afasi och dessutom ställt ett antal frågor.
Frågorna är av ganska vid karaktär men socialförvaltningen svarar på frågorna i möjligaste mån.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 76

Information inför beslut 2010-08-10 (2010-06-15)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ansökan om serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker Asien Palace Restaurang (före detta Restaurang Continental)

Dnr 2010/0120-702

Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår socialnämnden att enligt 7 kap 5 § första stycket
alkohollagen bevilja Asien Palace NL HB, organisationsnummer 949749-3618, Skolspåret 31,
424 31 Angered tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker vid serveringsställe
Asien Palace Restaurang, Viktoriagatan 15 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser även tillhörande uteservering.
Serveringstid inomhus klockan 11.00-01.00.
Serveringstid utomhus klockan 11.00-22.00 söndag till torsdag och klockan 11.00-01.00 fredag, lördag och
helgdagsaftnar.
Bakgrund:
Asien Palace NL HB, organisationsnummer 949749-3618, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid serveringsställe Asien Palace Restaurang.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Ansökan om serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker – Askeviks Camping
Dnr 2010/0127-702
Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår socialnämnden att enligt 7 kap 5 § första stycket
alkohollagen bevilja Pekka Pippo, Hermanstorpsvägen 9, 542 31Mariestad, organisationsnummer
630211-8218, tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker vid serveringsställe
Askeviks Camping.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser även tillhörande uteservering.
Serveringstid klockan 11.00-01.00.
Bakgrund:
Pekka Pippo, organisationsnummer 630211-8218, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid serveringsställe
Askeviks Camping.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
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Ensamkommande flyktingbarn

Dnr 2010/0028-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att fatta ett
principbeslut som innebär att Mariestads kommun tillsammans med Töreboda kommun snarast upprättar
en överenskommelse med migrationsverket om att inrätta 10-12 platser för ensamkommande flyktingbarn.
Bakgrund:
Björn Eriksson har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med migrationsverket arbeta för att fler
kommuner inrättar platser för ensamkommande flyktingbarn. Antalet ensamkommande flyktingbarn fortsätter att öka och under 2010 beräknas cirka 2 500 barn och ungdomar komma till Sverige.
Arbetet med frågan om ensamkommande flyktingbarn startade i Skaraborg i januari och ett antal träffar
har genomförts. Bland annat för att komma fram till om och i så fall vilka kommuner som ska samverka,
bedömning av hur många platser som ska startas och frågor kring ersättning från migrationsverket.
Socialförvaltningens förslag är att Mariestad och Töreboda gemensamt startar 10-12 platser.
Förslag till revidering av äldreomsorgsplanen
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att ge socialförvaltningen uppdraget att ta
fram förslag till en revidering av äldreomsorgsplanen.
Bakgrund:
Socialnämnden antog en ny äldreomsorgsplan 2007-09-18.
Beslut:
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen uppdraget att redovisa ett förslag till reviderad äldreomsorgsplan till nämndens sammanträde 2010-08-10.
Avslutande av projekt Fjärilen

Dnr 2010/0068-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att avsluta sin del av deltagande i samverkansprojektet Fjärilen enligt socialförvaltningens förslag.
Bakgrund:
2006 startade i samverkan mellan barn och utbildningsförvaltningen, kyrkan, Rädda barnen och
socialförvaltningen ett samarbetsprojekt med inriktning på barn som lever i familjer med missbruk. Projektet fick medel från Länsstyrelsen bland annat för att kunna utbilda handledare som
två och två har arbetat med barngrupper. Sammanlagt har ca 20 barn deltagit i denna verksamhet. Under det senaste året har de två personer som från början erbjöds denna handledarutbildning erhållit andra arbetsuppgifter varför socialförvaltningen idag inte har någon med denna utbildning som kan delta. Det finns inte i dagsläget möjlighet att inom ramen för ordinarie tjänster
lägga på denna uppgift då den också är tidskrävande främst vid rekrytering av barn till dessa
grupper.
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Inom individ och familjeomsorgen har man under de senaste åren också satsat på annan stödverksamhet för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblematik. Behovet av
både stöd och förebyggande verksamhet oavsett problematik har ökat kraftigt och det erbjuds
idag ett brett utbud av stöd. Samverkan sker med olika verksamheter till exempel barn och
ungdomspsykiatrin, skolan, Utväg och primärvård.
I dagsläget finns dock ingen möjlighet att fortsätta driva just denna samverkan från
socialförvaltningens sida vilket dock inte hindrar att övriga tre verksamheter, skolan, kyrkan och
rädda barnen, fortsätter den på egen hand. Förvaltningen föreslår därför socialnämnden att avsluta sitt deltagande i verksamheten.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2009/0048-700

Tillämpning av Valfrihetssystemet enligt LOV
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag följande:
- Att tillämpa valfrihetssystemet enligt LOV i Mariestads kommun enligt den
förslagsmodell som framarbetats i förfrågningsunderlaget.
– Att godkänna förfrågningsunderlaget som framtagits av socialförvaltningen med
publicering på Kammarkollegiet från och med 2010-09-01.
– Att tillämpa den ersättningsmodell med de framräknade ersättningarna som finns
beskrivet i förfrågningsunderlaget av förvaltningsekonomen.
Socialnämnden beslutar att förfrågningsunderlaget ska uppdateras efter översyn årligen.
Socialnämnden beslutar att ge ordförande Jens Söder Höij och beslutande tjänsteman uppdraget att
kontrollera om krav på arbetsmarknadsförsäkringar kan skrivas in i förfrågningsunderlaget och
kravspecifikation.
Redovisning sker vid nämndens sammanträde 2010-08-10

Bakgrund
Socialförvaltningen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige, att gå vidare med att införa
valfrihetssystem inom hemvården enligt lagen om valfrihetssystem LOV.
Kundval innebär att den som med stöd av socialtjänstlagen beviljats insatser får möjlighet att välja mellan
kommunens ordinarie utförare eller alternativa utförare som är godkända av socialnämnden. Utredningsprocessen bekostas genom stimulansmedel som har erhållits från Socialstyrelsen.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag till beslut, förfrågningsunderlag och andra bilagor.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katrin Jedselius
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§ 78

Dnr 2010/0010-730

Tillstyrkan av ansökan om stimulansmedel 2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka ansökan om stimulansmedel för 2010 enligt förslag till plan från
vård och omsorgsavdelningen, inom angivna områden för ansökningen.
Bakgrund
Socialstyrelsens avsatta medel för Mariestads kommun är 1 355 000 kronor.
Regeringen bedömer att kvaliteten i vården och omsorgen om äldre kvinnor och män
behöver höjas. Regeringen har därmed gett Socialstyrelsen uppdrag att fördela stimulansmedel till kommunerna för ännu ett år till att göra förbättringar inom omsorg om äldre. De områden det avser är läkemedelsgenomgångar, förebyggande verksamhet, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt det
sociala innehållet.
Tidigare har socialförvaltningen fått i uppdrag av socialnämnden att ansöka och omsätta stimulansmedel
från Socialstyrelsen under åren 2006-2010. Medlen skulle användas för att stimulera till utveckling av kvalitén inom vård och omsorg om äldre.
De nya stimulansmedlen som Socialstyrelsen aviserar kan omsättas till samma aktiviteter som tidigare.
Vård- och omsorgsavdelningen avser att fortsätta de tidigare påbörjade aktiviteterna, dock i mindre omfattning då medlet minskat för möjlig ansökan.
Ansökningsformuläret är ännu inte framtaget men medel per kommun är framräknat liksom områdesfördelningen. Socialförvaltningens äldreomsorg gör efter tilldelat medel en planering för avsatta medel.

Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag och redovisning av använda stimulansmedel för 2009.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katrin Jedselius
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Dnr 2010/0094-754

Förslag till fullmäktige att fastställa taxa som socialtjänsten kan ta ut för att
tillfälligt förvalta ett dödsbo
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan 366 kronor per timma, för att
enligt socialförvaltningens förslag tillfälligt förvalta ett dödsbo där medel finns.
Taxan ska indexregleras.
Bakgrund
Socialtjänsten har rätt att jml 18 kap 2 § 2:a st Ärvdabalken (1958:637) ta ut ersättning av dödsboet för
kostnader som uppkommer i samband med ett dödsbo, där tillgångar finns.
Kommunen har rätt att för uppdraget ta ut ersättning motsvarande självkostnadspris.
För att tillfälligt förvalta ett dödsbo, där medel finns, föreslås att kommunen tar ut en taxa på
366 kronor per timma.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens beslut.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Jan Nilsson
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Dnr 2010/0128-700

Godkännande av reviderad delegationsordning
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning enligt socialförvaltningens förslag.
Bakgrund
Socialnämndens delegationsordning revideras för att passa nämndens verksamheter.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 81

Dnr 2010/0102-702

Delegation för socialnämndens ordförande om att bevilja tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten under sommaren 2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att i ärenden rörande serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tillfällen bevilja ordförande i socialnämnden delegation att besluta i dessa ärenden under sommarperioden 2010.
Bakgrund
Under den perioden av sommaren som arbetsutskotten inte sammanträder bör socialnämnden ha den servicen att kunna bevilja tillfälliga serveringstillstånd.

Underlag för beslut
Handling: Socialnämndens förslag till beslut.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annica Bringsved
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Dnr 2010/0102-702

Delegation för socialnämndens ordförande och vice ordförande tillsammans om att
bevilja permanenta serveringstillstånd till allmänheten under sommaren 2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att i ärenden rörande permanenta serveringstillstånd till allmänheten bevilja
ordförande i förening med vice ordförande i socialnämnden delegation att besluta i dessa ärenden under
sommarperioden 2010.
Bakgrund
Under den perioden av sommaren som socialnämnden inte sammanträder bör nämnden ha den
servicen att kunna bevilja tillfälliga serveringstillstånd.
Underlag för beslut
Ordförande Jens Söder Höijs förslag.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annica Bringsved
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Dnr 2010/0120-702

Ansökan om serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker Asien Palace Restaurang (före detta Restaurang Continental)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
socialnämnden beslutar att enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Asien Palace NL HB,
organisationsnummer 949749-3618, Skolspåret 31, 424 31 Angered tillstånd för servering av starköl, vin
och spritdrycker vid serveringsställe Asien Palace Restaurang, Viktoriagatan 15 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser även tillhörande uteservering.
Serveringstid inomhus klockan 11.00-01.00.
Serveringstid utomhus klockan 11.00-22.00 söndag till torsdag och klockan 11.00-01.00 fredag, lördag och
helgdagsaftnar.
Bakgrund
Asien Palace NL HB, organisationsnummer 949749-3618, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid serveringsställe Asien Palace Restaurang.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd.
Utredning med förslag till beslut.
_____________________________________________________________

Asien Palace NL HB
Annica Bringsved
Folkhälsoinstitutet
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
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Dnr 2010/0127-702

Ansökan om serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker – Askeviks Camping
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Pekka Pippo,
Hermanstorpsvägen 9, 542 31Mariestad, organisationsnummer 630211-8218, tillstånd för servering av
starköl, vin och spritdrycker vid serveringsställe Askeviks Camping.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser även tillhörande uteservering.
Serveringstid klockan 11.00-01.00.

Bakgrund
Pekka Pippo, organisationsnummer 630211-8218, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid serveringsställe
Askeviks Camping.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd.
Utredning med förslag till beslut.
_____________________________________________________________

Pekka Pippo
Annica Bringsved
Folkhälsoinstitutet
Länsstyrelsen
Polismyndigheten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-05-01 t.o.m.
2010-05-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2010-05-01 t.o.m. 2010-05-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-05-01 t.o.m. 2010-05-31.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 86

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-05-25 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-05-25 och 2010-06-04 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 87

Kurser och konferenser
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kurser och konferenser delges ledamöterna på sammanträdet.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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