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Utsänd och föreslagen dagordning godkännes.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

§ 60

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2007-05-02

§ 61

3

Tema: Mercur
Rådgivare Lars Klawing och praktikant Sanna Kjellström informerar om Mercur
öppenvård som är till för personer med kemiskt beroende av alkohol, narkotika och
läkemedel samt för anhöriga och andra närstående. Följande erbjuds:
•
•
•
•
•
•

Information och rådgivning
Behandlingsgrupper
Anhöriggrupp
Barn/tonårsgrupp
Enskilda samtal
Utbildning och hjälp med drogpolicyprogram till företag

Arbetet sker enligt 12-stegsprogrammet, stödet kostar inget och ingen registrering
sker.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Johanna Siverskog

Ekonomisk prognos
Ekonom Johanna Siverskog lämnar en ekonomisk prognos till och med mars månad
samt till och med april för försörjningsstöd.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t godkänna rapporten.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Anette Andersson

Prioriterade utvecklingsområden för Klivets kollektivboende med utgångspunkt från genomförd utvärdering
Inför 2005 års budget fick barn-, familj- och ungdomssektion i uppdrag att utveckla
ett heldygnsboende i projektform på två år, och att efter ett och ett halvt år utvärdera
verksamheten av extern konsult.
Skrivelsen baseras på utvärdering gjord av Ola Nordqvist samt Katarina EnqvistBolin. Beslut togs 2006-12-06 att permanenta kollektivboendet och behandlingsenhet
för ungdomar från och med 2007-02-01 samt att utifrån utvärderingen prioritera vissa
utvecklingsområden.
Följande prioriteringsförslag fördes fram
Förtydligande av arbetsplanen och nätverksmöten
Arbetsplanen eller det nya begreppet behandlingsplanen utgår från den
genomförandeplan samt placeringsfrågor som görs vid inflyttningen till kollektivet.
Dessa frågor ställs till föräldrar och ungdom utifrån historia och behov som
kollektivet ska arbeta med. Här tillför också handläggare behov utifrån BBIC
utredningen och dess vårdplan.
Behandlingsplanen ska vara ett levande dokument som följer ungdomen under
placeringen på kollektivet. Behandlingsplanen ska innehålla mål och delmål som är
greppbara för ungdomen. Ett strukturerat veckoschema görs varje vecka för varje
enskild ungdom.
En gång i månaden hålls ett uppföljningsmöte där personal från Kollektivet, ungdom
och föräldrar är med samt i vissa fall kan kontaktmän medverka om det finns en sån.
Detta möte är ett arbetsmöte där behandlingsplanen används och ett direkt arbete med
ungdomen i relation till föräldern sker.
Var tredje månad ansvarar handläggare för ett uppföljningsmöte där
genomförandeplanen och alla insatser för ungdomen gås igenom och följs upp.
En tydligare koppling mellan utredning och arbetsplan. Detta blir ett naturligt flöde i
och med att BBIC införs. En tydlighet i placering och dokument där insatser bryts ner
till direkta behandlingsplaner.
Alla utredningar ska läsas av personal och verksamhetsansvarig innan en placering
görs. Utredningen ska vara klar om det inte är en jourplacering.
Justerandes sign
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Föräldrars behov. Kontakten mellan ungdomar och föräldrar är ett naturligt och
självklart inslag i behandlingsarbetet. Tanken är att återupprätta relationen och det
görs genom att föräldrar är välkomna till Kollektivet samt att man besöker föräldrarna
hemma tillsammans med ungdomen.
Spontana besök av föräldrar är också välkommet i de fall det är positivt för
ungdomen.
Införande av KBT (kognetiv beteendeterapi) kommer att ge all personal en
gemensam grund att arbeta utifrån, då det sammanfattar det konkreta arbetet med
ungdomarnas handlingar och deras känslor och tankar inför detta beteende. Även de
delar som handlar om ART och teckenekonomi kommer att kunna göra saker
tydligare i arbetet.
Det systemteoretiska tänkandet kommer fortsättningsvis att finnas med i arbetet.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

”Prioriterade utvecklingsområden för Klivets kollektivboende” lägges med
godkännande till handlingarna.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 64

Handläggare: Johanna Siverskog
Aina Pettersson

Planeringsförutsättningar för 2008
Genomgång av kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar för 2008.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Erik Spolander
Sara Sjögren

Förslag till yttrande över motion rörande jobb- och
utvecklingsgaranti
Motionen ställdes först till gemensamma nämnden, härefter, efter överläggningar med
kommunstyrelsens ordförande, bestämdes om en kompletterande remissrunda även
till socialnämnden.
Socialförvaltningen anför följande:
Socialförvaltningen kan konstatera att begreppet jobbgaranti funnits i många år och
haft olika innebörd. Många kommuner har utvecklat ”jobbgarantier” för vissa
målgrupper, ibland i samverkan med arbetsförmedling. De olika jobbgarantierna har
innehållsmässigt sett mycket olika ut.
Den nya regeringen har i sitt jobbpaket föreslagit en jobbgaranti som innebär att
arbetslösa med A-kassa efter 300 kassadagar skulle överföras till en ”jobbgaranti”,
där ersättningen skulle bli 65 procent av kassaersättningen. I många fall skulle den
arbetslöse då också ha rätt till ett kompletterande socialbidrag för att klara en skälig
levnadsnivå.
I motionen framförs att människor som är fullt arbetsföra inte ska hänvisas till ett
passivt bidragstagande. Effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska fokusera på
att bryta långvarig arbetslöshet och förhindra en permanent utslagning från
arbetsmarknaden.
Socialförvaltningen instämmer i att det är ytterst viktigt med effektiva
arbetsmarknadspolitiska åtgärder men även med andra insatser för att bryta långvarig
arbetslöshet och att därigenom förhindra att människor under längre tider hänvisas till
försörjningsstöd för sin försörjning. Det är idag många klienter som helt lever utanför
de generella välfärdssystemen.
Socialförvaltningen har erfarenhet av att de är just de i motionen påtalade grupperna
som har det allra svårast att komma ut på arbetsmarknaden; invandrare, ungdomar,
långtidsarbetslösa och sjuka.
Motionärerna skriver vidare att vissa åtgärder i ”rätt riktning” redan finns i
kommunen då bl.a. ett Jobbcentrum startade upp sin verksamhet våren 2004. Även
andra åtgärder i denna riktning har vidtagits senare år, såväl det pågående DUGAprojektet inom förvaltningen genomförda integrationsanställningar har varit viktiga
Justerandes sign
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instrument för att bryta ett bidragsberoende. Motionärerna påtalar att genomförda
insatser är steg på vägen men ändå inte tillräckliga.
Motionärerna vill därför utöka nuvarande insatser genom att kommunen inför en
jobb- och utvecklingsgaranti. Syftet med garantin ska vara att med hjälp av fler
individuellt utformade åtgärder så snabbt som möjligt hjälpa i stort sett alla arbetsföra
människor utan sysselsättning och egen försörjning vidare till en reguljär
arbetsmarknad eller studier.
Målet ska vara att den biståndssökande efter cirka fem dagars försörjningsstöd ska
omfattas av garantin.
I nuläget är det väntetid till Jobbcentrum. Som verksamheten är utformad i dag
personellt och i övrigt är det inte möjligt för personalen att förverkliga målet om en
snabb jobb- och aktivitetsgaranti, personalen räcker inte till. Handläggarna inom
försörjningsstödet uttrycker ofta en önskan om att människor snabbt ska komma ut i
aktivitet, det ger också en tydlig signal om att det är arbetslinjen som gäller.
Jobbcentrums verksamhet skulle, enligt tidigare beslut, utvärderas våren 2007.
Det har visat sig att Jobbcentrum utvecklats väl under det gångna året. Det torde
därför vara lämpligt att skjuta på denna utvärdering i avvaktan på en total och
övergripande inventering av hur de kommunala arbets- och utvecklingsinsatserna för
svaga invånare bör utvecklas utifrån de nya förutsättningarna som råder från 2007.
Arbetslöshet kan för den enskilda människan vara mycket skadlig. Att känna att man
inte behövs, att ingen frågar efter en. Det är viktigt för människan att finnas i ett
meningsfullt och efterfrågat sammanhang. Detta skapar för den enskilde en mening
med livet. Viktigt är också att lyfta fram barnens situation i familjer med längre
försörjningsstöd. Det innebär att alla insatser som leder till att människor får en
strukturerad och utvecklande daglig sysselsättning är ytterst värdefulla.
Motionärerna föreslår att alla som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin får rätt till en
fast ersättning som bör vara något högre än försörjningsstödet och att den som inte
deltar förlorar rätten till försörjningsstöd. Förslaget stämmer väl överens med
nuvarande krav och inom nuvarande lagstiftning. Som tidigare framhållits är ett
problem att regeringens förslag till jobbgaranti skulle innebära att den arbetslöse
skulle hamna under den garanterade riksnormen för försörjningsstöd.
Motionärerna yrkar också att den gemensamma nämnden för vuxenutbildning,
integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner ges i
uppdrag att tillsammans med andra berörda parter utreda och lämna förslag till en
jobb- och utvecklingsgaranti enligt motionens intentioner.
Justerandes sign
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Sammanfattande synpunkter
Motionärernas förslag till en jobb- och en utvecklingsgaranti för arbetslösa inom
försörjningsstödet kan utgöra en viktig del att lyckas med en sådan garanti är att det
kan tas fram ett stort antal praktik- och arbetsträningsplatser inom kommunen; detta
såväl inom kommunen som i det privata näringslivet.
Det är av stor betydelse att samtliga myndigheter som arbetar med arbetsmarknadsoch rehabiliteringsfrågor tar ett gemensamt ansvar för att utveckla jobb- eller
utvecklingsgarantier för utsatta medborgare.
Ett eventuellt införande av en jobb- eller utvecklingsgaranti måste belysas både ur ett
ekonomiskt och ur ett medborgarperspektiv när det gäller t.ex. konsekvenser eller
möjligheter av förändringar inom arbetsmarknads- och socialpolitiken. Särskilt hur
arbetsförmedlingen ska möta nya förutsättningar som den nya regeringens budget ger
kring sysselsättningsfrågorna och att man i detta arbete även beaktar en kommande
utvärdering av nuvarande verksamheter.
Det är dock uppenbart att en ny arbetsmarknads- och socialpolitisk kommer att ta tid
att införa och att det tyder på att det kommer att uppstå tydliga puckelkostnader för
försörjningsstödet. Sammantaget innebär detta att budgeten för försörjningsstödet för
2007 är underbalanserad och begränsar möjligheter för nya åtgärder.
Ekonomiska kostnader måste belysas ur olika aspekter, bl.a. utifrån att motionärerna
föreslår att alla som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin får rätt till en fast
ersättning som är något högre än försörjningsstödet.
Det är också viktigt att förslag till nya eller förändrade verksamheter måste också
kostnadsbeskrivas gällande (personal, lokaler etc.).
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
a t t i yttrande till kommunstyrelsen anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
__________________
Under utskottets överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Jan-Olof Blomster
(fp) och sektionschef Sara Sjögren.
Förslag till beslut
Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign
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Handläggare: Ola Nordqvist

Uppföljning av insatsen Komplementfamilj inom individoch familjeomsorgsförvaltningen, Katrineholms kommun
Dåvarande individ- och familjeomsorgsförvaltningen, upprättade den 14 oktober
2004 ett förslag att utveckla kontaktfamiljs- och kontaktpersonsinsatser på
hemmaplan för barn och ungdomar. Syftet var att minska externa placeringar av
denna grupp och att kontaktfamiljens uppdrag skulle både vara att stödja
vårdnadshavaren i sitt föräldraskap och samtidigt vara ett stöd för barnen. Utifrån
detta växte namnet komplementfamilj fram som ett alternativ till att vara
kontaktfamilj och avlastning för vårdnadshavaren.
Den 1 december 2004 tog individ- och familjeomsorgsnämnden beslutet att inrättat
nämnda tjänst som handläggare för komplementfamiljeverksamheten på 50 procent.
Arbetet med denna insats påbörjades i augusti 2005. Ola Nordqvist, utvecklingsledare
på förvaltningen fick i juni 2006 i uppdrag att göra en uppföljning av aktuell
verksamhet.
Dokumentet finns redovisat i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
a t t godkänna dokumentet Uppföljning av insatsen Komplementfamilj.
__________________
Under utskottets överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Kim Fröde (m),
sektionschef Sara Sjögren och utvecklingsledare Ola Nordqvist.
Förslag till beslut
Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Alf Andersson (s),
Carl-Åke Söderqvist (s), Per Skogfeldt (mp) och utvecklingsledare Ola Nordqvist.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Ola Nordqvist

Plan för kvalitets-, forsknings- och utvecklingsarbete
inom socialförvaltningen, Katrineholms kommun 20072008
Under våren 2006 fick utvecklingsledare Ola Nordqvist i uppdrag att ta fram en plan
för kvalitets-, forsknings- och utvecklingsarbetet för förvaltningen. Syftet med denna
plan ska vara:
•
•
•

Att förvaltningen strävar efter att bli en lärande organisation
Att kunskapsbildning, lärande och handling knyts samman
Att de etiska frågeställningarna lyfts fram och tydliggörs i denna process

Utifrån arbetets syfte har följande mål vuxit fram:
•
•
•

Att förvaltningens insatser fortlöpande ska följas upp och utvärderas
Att kvaliteten i förvaltningens verksamhet följs upp, utvecklas och säkras
Att detta arbete vilar på en evidensbaserad grund

Dokumentet finns redovisat i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna planen för kvalitets-, forsknings- och utvecklingsarbete inom
socialförvaltningen, Katrineholms kommun 2007-2008 och dess prioriterade
områden och tidsplan samt

att

en uppföljning av ovanstående uppdrag och förslag till nya uppdrag
presenteras i slutet av första kvartalet 2008.
__________________
Under utskottets överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s) och utvecklingsledare Ola Nordqvist.
Förslag till beslut
Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

nämnden
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Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Alf Andersson (s),
Michael Heimer (v) och utvecklingsledare Ola Nordqvist.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Bengt Stranding

Meddelande om delegationsbeslut av remissyttrande över
slutbetänkandet av utredningen ”Från socialbidrag till
arbete”
Socialdepartementet har översänt slutbetänkandet av utredningen från socialbidrag till
arbete (SOU 2007:2) till Katrineholms kommun för eventuellt yttrande.
Katrineholms kommun är tillsammans med Flens och Eskilstunas kommuner
remisskommuner i Södermanland.
Den 1 mars 2007 översände kommunstyrelsens förvaltning remissen till socialnämnden och gemensamma nämnden för yttrande.
Remissvaren ska vara inkomna till socialdepartementet senast den 21 maj. För att
kommunstyrelsen ska hinna behandla ärendet innan dess behöver kommunstyrelsens
sekretariat har socialnämndens yttrande senast den 10 april.
Eftersom socialnämnden inte har något sammanträde i april beslutade socialnämnden
vid sitt extra sammanträde den 23 mars 2007, 58 § att delegera till utskottet att avge
yttrande i ärendet.
Socialförvaltningens synpunkter
Utredaren Sture Korpi konstaterar att bidragsberoendet är mångfacetterat och kräver
därmed även att det finns ett mångfacetterat stöd från samhället till utsatta personer.
Alternativet till bidragsberoende och därmed utredningens mål är någon form av
arbete eller sysselsättning. Socialförvaltningen instämmer i utredarens konstaterande
att en mer samlad och samordnad välfärdsorganisation på det lokala planet krävs. ”En
ingång för alla arbetslösa till samhällets stöd”.
Detta låter sig lätt sägas. Snart sagt alla instämmer i det nödvändiga i lokal samverkan
samtidigt som revirtänkande och olika förvaltningskulturer har visat sig lägga stora
hinder i vägen. Finansiell samverkan, som under en lägre tid prövats av ett mindre
antal kommuner, förefaller vara en väg mot framgång. Socialförvaltningen hälsar
utredarens förslag att alla fyra aktörer, kommunen, försäkringskassan,
arbetsförmedlingen och primärvården, inte behöver vara sams för att etablera
finansiell samverkan. Det kan räcka med två aktörer. Att beloppet inom vilket
samverkan kan ske dubbleras från fem till tio procent av försäkringskassans budget
för sjukpenning hälsas också med tillfredsställelse.
Socialförvaltningen ser positivt på utredningens föreslag att arbetsförmedlingarna:
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inrättar särskilda tjänster som ”jobbagenter” för att i större utsträckning än nu
involvera arbetsgivarna.
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Som ett komplement till nystartjobben erbjuder s.k. etableringsjobb, som skall
kunna erbjudas snabbt.

Skall medverka till att mentorskap i företagen lyfts fram. Socialförvaltningen ser detta
angeläget, men förordar någon form av incitament för arbetsgivare som erbjuder
mentorskap.
Socialförvaltningen är positiv till den nygamla idén med att länsvisa kooperativa
utvecklingscentrum lyfts fram och att en delfinansiering för denna verksamhet skall
hämtas från halva NUTEKs informations- och rådgivningsanslag.
De insatser socialförvaltningen får anvisa en person som uppbär ekonomiskt bistånd
skall vara kompetenshöjande, av social karaktär och syfta till att stärka den enskildes
möjligheter. Möjligheten för AMV att även i fortsättningen kunna upphandla tjänster
från kommunen inom detta område är bra.
Socialförvaltningen hälsar med tillfredsställelse att utredaren framhåller att behovet
av rehabiliteringsinsatser är eftersatt för personer som är beroende av ekonomiskt
bistånd. Det är bra att utredaren tydligt pekat på försäkringskassans ansvar att ta
initiativ till en samverkan mellan arbetsförmedling, kommun och primärvård kring
personer som saknar sjukpenninggrundade inkomst.
Utökade möjligheter till snabb validering av en persons kompetens är välkommet.
Katrineholms kommun har redan noterat och åtgärdat det faktum att stora
marginaleffekter för den enskilde kan uppstå vid höjningar inom andra
välfärdssystem eller om en bidragsberättigad skaffar ett arbete med viss inkomst.
Förslaget om en förvärvsstimulans om 1 500 kronor per månad under sex månader
och att ungdomars inkomster från feriearbete skall undantas upp till ett halvt
prisbasbelopp är mycket positivt.
Utredaren lyfter fram några positiva nya och några nygamla satsningar inom skolan:
• Fler yrkesutbildningar
• Återinförande av lärlingsutbildning
• Vidareutveckling av navigatorcentrum
• Tre veckors praktik för alla i gymnasiet
Socialförvaltningen har noterat att utredaren förordar avdrag för hushållsnära tjänster
som delas upp i:
•
•
•

Hemtjänstnära tjänster
Företagsnära tjänster
Miljönära tjänster liknande ”gröna jobb”

Socialförvaltningen anser att en modell med kooperativ verksamhet bör stimuleras
framför en verksamhet som delvis finansieras genom skattereduktion. Den
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kooperativa verksamheten kan mycket väl innehålla hushålls-, företags- och inte
minst miljönära tjänster.
Sammanfattning
Socialförvaltningen är i stora delar positiv till utredarens förslag och delar utredarens
uppfattning om behov av förtydligande av det ansvar som olika huvudmän har för
målgruppen. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar detta yttrande som
eget.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslås besluta
att

ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det som sitt
eget till kommunstyrelsen.
__________________
Utskottets beslut
Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Socialnämndens beslut
a t t lägga informationen till handlingarna.
__________________
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
Beslut 2006-12-20 § 298 ”Riktlinjer för arbetsutrustning till förtroendevalda”.
KS handling nr 71/2006.
Beslut 2007-01-11 § 17 ”Svar på revisionsrapport – God ekonomisk hushållning”.
KS beslutar att ställa sig bakom och överlämna inkomna yttranden till revisorerna
som svar på revisionsrapporten om Målstyrning – god ekonomisk hushållning.
Beslut 2007-02-28 § 53 ”Minskade ekonomiska ramar 2007”. KS uppmanar
nämnderna att vidta åtgärder i enlighet med förslaget till justering av ramar.
Dessutom uppmanas nämnderna att beakta de ändrade förutsättningarna för
finansiering av plusjobbare. KSF får i uppdrag att samordna förändring med
ambitionen att hitta vägar till finansiering inom ram.
Beslut 2007-02-28 § 58 ”Psykosocialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer
(POSOM). KS ställer sig bakom det presenterade förslaget till inriktning och
ansvarstagande för fortsatt POSOM-arbete. Enligt KS uppfattning bör kostnader som
uppkommer till följd av att POSOM-organisationen aktiveras bokföras separat.
Vidare uppdras till KSF att klarlägga behovet av förändringar i socialnämndens
reglemente i syfte att ge nämnden befogenheter att anlita stödpersoner enligt
POSOM-organisationen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandena till handlingarna.
___________________
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Aktuell information
Sektionschef Åsa Furén-Thulin informerar om länsstyrelsens beslut daterat
2007-04-25 avseende verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen
barnuppdraget 16:3 och 16:6.
I beslutet riktar länsstyrelsen kritik mot nämnden då granskningen visar på brister i
nämndens förhandsbedömningar och utredningar enligt 11 kap 1 § SoL enligt
följande:
•
•
•

Utredningstiden hålls inte och utredningarna förlängs utan godtagbara skäl
Barnperspektivet är inte beaktat tillräckligt då det enskilda barnet inte beskrivs
när syskon utreds parallellt
Dokumentationen av förhandsbedömningar är inte i enlighet med förordning

Nämnden ska inkomma med handlingar som beskriver hur ovanstående brister ska
åtgärdas. Handlingarna ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 14 september 2007.
Förvaltningens förslag till åtgärdsplan behandlas av socialnämnden i augusti.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t godkänna informationen.
__________________
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Rapporter
Alf Andersson (s) rapporterar från Djulö och Valborgsmässofirandet vilket var
lugnare i år än förra året.
Även Ove Melin (s) och Jan-Olof Blomster (fp) som nattvandrade på stan upplevde
firandet som lugnare.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t godkänna rapporterna.
__________________
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Anmälan av delegationsbeslut
Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation under
perioden februari – april 2007.
•
•
•
•
•
•
•

Biståndsärenden, socialtjänstlagen, blad 97 – 121
Föräldrabalken, faderskapserkännanden, blad 122 – 124
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blad 125
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, blad 126
Personal – anställningar, blad 127 – 130
Personal – kurser och konferenser, blad 131 – 135
Ekonomi, blad 136 – 138

Utskottsprotokoll
2007-03-28
2007-04-18
Beslutspärm – kronologiska
• Ärenden som inkommit och avskrivits utan vidare åtgärd till och med 2007-03-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
__________________
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