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ersättare

Ersättare

Övriga
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Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Sammanträdesdatum

Blad

2008-04-23

1 (6)

Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 15.00 – 18.00
Ajournering kl. 15.50 – 16.05
Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Dragana Luketa (s),
Elisabeth Holmgren-Malmberg (s) tom kl. 17.15, Kim Fröde (m), Jan-Olof Blomster (fp),
Ewa Dahlgren (c), Inger Björklund (kd), Lars Adamsson (mp)

Carl-Åke Söderqvist (s)
Reine Östlund (s), Britt-Inger Karlsson (s), Karl-Gunnar Ljungqvist (s) tom kl. 17.20, ElseMarie Gustavsson (s), Maria Pettersson (c), Per Skogfeldt (mp), Michael Heimer (v)

Sekreterare Gunnel Persson, förvaltningschef Åke Strandberg, sektionschef Åsa FurénThulin, sektionschef Sara Sjögren, administrativ chef Aina Pettersson, sektionschef Erik
Spolander, ekonom Johanna Siverskog, alkoholinspektör Christian Cederhag § 29-31
Dragana Luketa
Socialförvaltningen

Underskrifter

29 - 32

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

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

Paragrafer

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2008-04-23

Datum för
anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
av protokollet

Socialförvaltningen, Drottninggatan 21, Katrineholm

Underskrift

....................................................................................
Utdragsbestyrkande
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Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-04-23

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkännes.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

§ 29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-04-23

Dnr 2007:30 759

§ 30

3

Handläggare: Åsa Furén-Thulin
Erik Spolander

Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL
Enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden från 1 juli 2006
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslut, till länsstyrelsen och kommunens revisorer.
För fjärde kvartalet 2007 finns inga ej verkställda beslut att redovisa från vare sig
barn-, familj- och ungdomssektionen eller vuxen- och missbrukssektionen.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

godkänna sektionschefernas rapportering om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt

att

till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen som är äldre än tre månader i enlighet med förvaltningens
skrivelse 2008-04-09.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-04-23

Dnr 2008:25 750
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Handläggare: Monika Lilja
Christian Cederhag

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot alkoholskador och krogrelaterat
våld
Södermanlands läns alkoholinspektörer har tillsammans arbetat fram en gemensam
ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel. Huvudman för ansökan är samtliga
kommuner i länet.
Bakgrund
Handläggarna i Södermanlands län har under två år deltagit i och genomfört ett
projekt under namnet Alknät D. Det har lett till en mer likartad handläggning av
ansökningar och tillsyn. Ett fortsatt samarbete kommer medföra att den kommunala
tillsynen enligt alkohollagen (1994:1738) skärps och därigenom bidrar till en ökad
samordning i tillsynen mellan kommunerna i länet. Samarbetet mellan handläggarna
bidrar även till att en ofta ensam och utsatt tjänsteman/alkoholinspektör får möjlighet
att utbyta erfarenheter och kunskaper. Arbetet medför även ett utökat samarbete med
andra myndigheter.
Insats/Målgrupp
Vidareutveckling av rutiner, dokumentation, information, samverkan, tillsyn samt
utbildning för tillståndshandläggare i Södermanlands län.
Genomförande
Regelbundna träffar, halv- eller heldag, med relevant föreläsning/information. Aktivt
deltagande av länets handläggare. Frekvens: cirka ett möte per månad.
Samarbetspartners
Polismyndigheten, Niagara utbildning, Skatteverket, FHI, Länsstyrelsen och
alkoholinspektörerna i Södermanlands län.
Innehåll
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

framtagning av alkoholpolicy, krögarutbildning
utveckling av samarbetet med andra myndigheter
tillsyn öl klass II, provköp över kommungränserna, ungdomsstudie
utbildning i kundräkning, bokföringskontroll
utbildning i att läsa och tolka bokföring
arbete med/mot narkotika/droger på krogen
utveckla arbetet mot krogrelaterat våld
Protokollsutdrag till
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Mål
Förebygga alkoholskador och krogrelaterat våld, i samtliga moment ingår ett
ungdomsperspektiv.
Tidsplan
Genomförs under perioden 2008-01-01—2009-06-30.
Period
Utvecklingsmedel söks för hela perioden d v s 2008-01-01—2009-06-30.
Utvärdering
Genomförs av handläggarna med bistånd, kommunikation och information från
samtliga deltagande myndigheter/föreläsare/utbildare.
Kostnad
Kostnaden för genomförandet av projektet beräknas till 400 000 kronor. Av denna
kostnad står kommunerna för hälften genom framför allt avsatt arbetstid och lokaler.
Följaktligen ansöks om 200 000 kronor från länsstyrelsen avseende genomförandet.
Socialförvaltningens förslag till beslut
a t t godkänna ovanstående upprättad ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel
till förebyggande insatser mot alkoholskador och krogrelaterat våld.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Dnr 2008:24 041

Budgetupptakt 2009
Förvaltningschef Åke Strandberg och ekonom Johanna Siverskog presenterar via
bildspel socialförvaltningens och socialnämndens tidplan för Budget 2009.
Sektionscheferna Åsa Furén-Thulin, Sara Sjögren, Erik Spolander och administrativ
chef Aina Pettersson redovisar sina respektive verksamheter med bland annat
personalens prioriterade önskemål, prioriterade områden inför 2009, förändringar i
välfärdssystemet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt nya krav på grund av
ändringar i lagstiftningen.
Vidare redovisar Åke Strandberg den kartläggning som gjordes i februari 2008 över
ekonomiskt bistånd. En fullständig rapport kommer senare att presenteras för
socialnämnden av utvecklingsledare Ola Nordqvist.
Punkter till förvaltningen att utreda:
•
•
•
•
•
•

Vardagsrationaliseringar
Skattefinansiering av alkoholtillsyn
Förslag till ökade intäkter
Avgift för klienter som deltar i behandling, är detta möjligt
Är det möjligt att utöka antalet platser på Klivet
Förslag på kompetenshöjande åtgärder försörjningsstöd. Ytterligare projekt, EUmedel, investeringar, ökning av personal
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

