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Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s),
Dragana Luketa (s), Elisabeth Holmgren-Malmberg (s), Kim Fröde (m), Jan-Olof Blomster
(fp), Ewa Dahlgren (c), Inger Björklund (kd)

Helene Severinsson (kd)

Carl-Åke Söderqvist (s), Reine Östlund (s), Britt-Inger Karlsson (s), Else-Marie Gustavsson
(s), Michael Heimer (v)
Sekreterare Aina Pettersson, förvaltningschef Åke Strandberg, sektionschef Åsa FurénThulin, sektionschef Sara Sjögren, sektionschef Erik Spolander och ekonom Johanna
Siverskog
Jan-Olof Blomster
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Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkännes med följande ändring:
Tillkommer:
• Yttrande över revisionsrapport om Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2008
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Komrev – Redovisning av enkät
Eva Holmberg-Karlsson och Kerstin Svensson redovisar resultat av Komrevs enkät
beträffande socialnämndens ansvarsutövande.
Enkäten har lämnats till socialnämndens elva ledamöter och elva ersättare samt till
socialförvaltningens ledningsgrupp om fem personer.
Av socialnämndens 22 ledamöter och ersättare har 17 svarat och av de fem
tjänstemännen har alla fem svarat.
Enkätsvaren visar höga värden och ger en samstämmig bild.
Mål och riktlinjer
- Mål finns – miljöarbetet splittrad bild
- Tillfredsställande styrning från nämnden
- Processen – hög delaktighet
- Harmoni ekonomi och verksamhet – splittrad bild
- Höga värden vad gäller beslutsunderlag för kortsiktig planering och omprövningar,
beslut och direktiv
- Olika uppfattning om förbättringsarbete pågår
- Hög delaktighet i styrningen.
Ansvar och rapportering
- Inte helt tydlig ansvarsfördelning nämnd/kommunstyrelse
- Aktuell och tydlig fördelning mellan nämnd och förvaltning
- Tillräcklig rapportering
• ekonomi
• verksamhetsmål
• beslut och direktiv
- Nämnden betydligt nöjdare med rapportering av mål för arbetsmiljö och miljö än
tjänstemännen
- Nämnden även mer nöjd med information än vad tjänstemännen är.
Arbetssätt och arbetsformer
- Höga värden överlag och samstämmig bild
- Tydlig rollfördelning – bra balans
- Återrapportering av delegationsbeslut fungerar väl
- Goda möjligheter att styra och ha kontroll – ledamöter mer nöjda än tjänstemännen
- Bra struktur och dialog.
Beslut
Socialnämnden beslutar att rapporten läggs till handlingarna.
__________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Johanna Siverskog

Ekonomisk prognos
Ekonom Johanna Siverskog lämnar en muntlig uppföljning av socialnämndens budget
för 2008 per den sista november. Prognosen visar en fortsatt ökning av
nettoavvikelsen mot budget och pekar på en total avvikelse om 12,1 mnkr på årsbasis.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handläggare: Johanna Siverskog

Delårsrapport för Socialnämnden 2008
Delårsrapport för Socialnämndens verksamhet under 2008 har upprättats. Nämnden
redovisar för perioden januari – augusti en negativ avvikelse mot budget på 5 582 tkr.
Inflödet av ärenden inom försörjningsstöd har ökat under årets första åtta månader
och under de senaste månaderna har antalet hushåll i snitt varit 79 fler än under
samma period förra året. Största delen av denna ökning är ungdomar. Ökningen av
ärenden leder givetvis till ökning av kostnaderna och under perioden januari-augusti
har det betalats ut 3 030 tkr mer i försörjningsstöd än under samma period förra året.
Även inom barn- och ungdomsområdet är inflödet av ärenden fortsatt högt. Antalet
placeringar på institution har hitintills under året uppgått till 13, vilket kan jämföras
med fem under hela 2007. Detta ger en negativ avvikelse mot budget för perioden på
2 667 tkr. Inom vuxensidan har inflödet av ärenden varierat under året men
förvaltningen har med några långa och kostnadskrävande placeringar som gör att
utfallet även här är högt.
I varje enskilt ärende sker diskussion om alternativa lösningar. Både Mercur, inom
vuxensida och Klivet, inom barn- och ungdomssidan, har haft fulla
grupper/överinskrivningar under året för att kunna möta det stora behov av vård som
finns. Detta leder till lägre kostnader jämfört med om dessa personer istället skulle
placeras på institution och gör att prognosen för året kan sänkas. Trots de åtgärder
som vidtagits räknar förvaltningen med en avvikelse mot budget på minst 12 100 tkr
vid året slut.
Delårsrapport Socialnämnden och bilaga 1 Mål- och uppdragsredovisning redovisas i
sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t anta upprättad delårsrapport för 2008 inkl. mål- och uppdragsredovisning och
överlämna den till kommunstyrelsen.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Ewa Dahlgren (c) samt
Johanna Siverskog.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Johanna Siverskog

Nyckeltal
Socialnämnden informerades i samband med beslut om övergripande planering med
budget 2009 och plan 2010-2011 om att förvaltningen skulle återkomma med ett
förtydligande och en utveckling gällande nyckeltalen.
Förvaltningen har nu utvecklat nyckeltalsdokumentet så att prognos för året samt
budget för planperioden alltid ska finnas med. Detta för att alla berörda enkelt ska
kunna få en överblick om den föreslagna budgeten är rimlig eller inte.
Förslaget redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t godkänna föreslagen justering i Socialnämndens nyckeltal och överlämna
justeringarna till kommunstyrelsen samt
a t t godkänna att de nya nyckeltalen börjar användas från och med årsredovisningen
2008.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s) samt Johanna Siverskog.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Johanna Siverskog

Yttrande över revisionsrapport om Vårdförbundet
Sörmlands delårsrapport 2008
Samordningsförbundets revisorer har till kommunen översänt ett utlåtande om
Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport med helårsprognos för 2008. Rapporten
översändes den 27 november till Socialförvaltningen för yttrande.
Vårdförbundets revisorer har med biträdande av Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av förbundets delårsrapport.
Socialförvaltningen har samordnat sitt yttrande med ekonomikontoret.
Revisorernas sammanfattande bedömning
Revisorernas uppdrag är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudget
och flerårsplanen. Revisorerna har bland annat gjort följande bedömning:
”En utvärdering har gjorts för två av de tre verksamhetsmålen. Vi instämmer i
förbundets utvärdering av dessa två mål. Ett av målen kommer att uppnås. Till
följd av att ett mål inte har utvärderats kan vi inte bedöma resultatet i denna
del.”
”Förbundets utvärdering av de finansiella målen är rättvisande. Målen kommer
att uppnås.”
Socialförvaltningen och ekonomikontoret har tagit del av revisorernas rapport och
instämmer i deras bedömning. Den prognos som lämnats i delårsrapporten och som
pekar på ett positivt resultat för 2008 på drygt 500 tkr kommer helt att kunna
återställa 2006 års negativa resultat.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det som sitt
eget till Kommunstyrelsen.

Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
__________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Dnr 2008:79

Förslag till sammanträdesdagar 2009
Socialförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2009 avseende
socialnämnden (SOCN) och utskottet.
Månad
januari
februari
mars
april
maj

Utskott
kl. 13.00
14
4, 18
4, 18
1, 15, 29
13*), 27

SOCN
kl. 15.00
14
18
18
15
13**)

juni
juli
augusti
september

10*), 24
-19
2, 23

10**)
--2

Anmärkning
Årsredovisning 2008
Budgetupptakt 2010
Delårsrapport 1
Planeringsförutsättningar
2010
Budget 2010
Budget 2010
Beslut om Budget 2010
Delårsrapport 2

oktober
7, 21
21
november
4, 18
-december
9
9
*) kl. 10.00 – 12.00
**) kl. 13.00 – 14.30 Allmänna ärenden, kl. 15.00 Budget 2010
Utskottet behandlar serveringstillstånd och enskilda ärenden.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t fastställa föreslagna sammanträdesdagar för år 2009.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s) samt Åke Strandberg och
Johanna Siverskog.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag samt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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muntlig rapport beträffande Delårsrapport 2 redovisas vid nämndens
sammanträde den 2 september,

att

socialnämnden vid sitt sammanträde den 2 september delegerar till utskottet
den 23 september att besluta i ärende rörande Delårsrapport 2.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Dnr 2007:154 001

Kommunfullmäktiges beslut om entledigande
Kommunfullmäktige har i beslut 2008-10-20 § 170 entledigat Per Skogfeldt (mp) från
uppdraget som ersättare i socialnämnden med anledning av att Per Skogfeldt
inkommit med begäran om att bli entledigad.
Uppdraget som ersättare (mp) är tillsvidare vakant.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t ta informationen till protokollet.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Åsa Furén-Thulin

Riktlinjer för familjehemshandläggning för barn och unga
Under år 2008 har ”Riktlinjer för familjehemshandläggning för barn och unga”
utarbetats.
Riktlinjerna redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t anta upprättat förslag till ”Riktlinjer för familjehemshandläggning för barn och
unga”.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Carl-Åke Söderqvist (s), JanOlof Blomster (fp), Kim Fröde (m), Michael Heimer (v) samt Åsa Furén-Thulin.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Socialnämnden
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Handläggare: Åsa Furén-Thulin
Erik Spolander

Meddelande om ordförandebeslut
Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 § 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 länsstyrelse och kommunens revisorer.
För tredje kvartalet 2008 finns ett ej verkställt beslut att redovisa från vuxen- och
missbruksgruppen. Beslutet är från socialnämndens utskott 2008-05-07 då en person
beviljades en tre månaders missbruksbehandling. Personen ifråga tackade nej till
insatsen. Från barn-, familj- och ungdomssektionen finns inga ej verkställda beslut att
rapportera.
Ordförande Ove Melin (s) har 2008-10-17 enligt delegation beslutat
”att godkänna sektionschefernas rapportering om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL samt
att till kommunfullmäktige anmäla att ett gynnande ej verkställt biståndsbeslut
enligt 4 kap 1 § SoL som är äldre än tre månader, finns att rapportera.”
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandet till handlingarna.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Socialnämnden

2008-12-03
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Handläggare: Sara Sjögren

Förslag om samverkansprojekt
Bakgrund
Under de senare åren har arbetet inom försörjningsstödet bytt inriktning från
utbetalning av socialbidrag till riktade insatser för att få långvarigt biståndsberoende
att slippa vara beroende av försörjningsstöd.
Under februari 2008 gjordes på socialförvaltningen en kartläggning av 463 individer
som var beroende av ekonomiskt bistånd. Med resultatet av kartläggningen som
grund gjordes en analys för att svara på frågorna; vilket stöd saknas för att personer
ska komma ut i egen försörjning och vad kan vi påverka internt och externt?
Resultatet av kartläggningen visar att områden som kommunen bör satsa på är
yrkesutbildning, praktik och kompletterande grundutbildning med förenklade
läromedel.
Inom gruppen för försörjningsstöd finns ett antal hushåll där man har provat alla
verksamheter som finns att tillgå genom kompetenshöjande insatser. Man har läst på
grundläggande nivå på Sfi, provat Jobbcentrum, akutplatser, Yrkessvenska, Starten
och i vissa fall KV. Resultatet har varit att man inte kan tillgodogöra sig pga.
språksvårigheter eller sjukdom. Personalen inom de kompetenshöjande
verksamheterna har återremitterat personerna till socialförvaltningen.
Kursbeskrivning
Åsa folkhögskola, socialförvaltningen i Katrineholm och KFAB har i samarbete
utarbetat en kurs för nya svenskar, som behöver stöd för att ta en mer aktiv del i det
svenska samhället. Kursen vänder sig till dem som inte kommer vidare på vägen från
Sfi-undervisningen och bokstavligen blivit kvar i en relativ isolering i lägenheten och
bostadsområdet, utan tillräcklig kontakt med det omgivande samhället.
Deltagarna i kursen är både kvinnor och män, totalt 12 – 15 personer. Antagning till
kursen görs terminsvis (om möjligt byts halva styrkan) och varje deltagare får
maximalt delta under ett läsår. Får deltagare arbete under kursens gång, kan han/hon
ersättas av annan deltagare – om det bedöms lämpligt med tanke på t.ex. tidpunkten
och situationen i gruppen.
Kursinnehåll:
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Träning i svenska – integrerad i alla aktiviteter
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Träning i att läsa och förstå samhällsinformation. Vid behov och möjlighet
erbjuds viktig samhällsinformation på hemspråket.
Vardagsekonomi/matematik i praktiken (att gå ut i mataffären.)
Motion och hälsa. Simma, cykla, promenera m.m.
Praktiskt arbete. Sömnad, tryck, vävning, trä, trädgård m.m.
Hus och hem. Matlagning, tvätt och städning, återvinning/sortering, ”hemteknik”
(t.ex. ”vardags el-kunskap”)
Hem och skola. Studiebesök, information.
Att vara förälder. Barns utveckling, barns hälsa.
Försäljning, entreprenörskap
Ut i världen! Planera, ringa, boka, beställa, åka/göra
Miljöfrågor - bör integreras i alla ämnen.
Demokratifrågor
Vägen vidare

Kurstiden följer folkhögskolans läsårstider. Studieomfattningen för deltagarna
beräknas till mellan 75 och 100 procent. Kursstart beräknas till 12 januari 2009.
Rekrytering av deltagarna pågår under hösten 2008.
Syfte
Deltagarna ska, efter avslutad kurs, ha god kännedom om det svenska samhället,
såväl om hem- och närmiljön, som om livet och organisationen i hemkommunen och
det omgivande samhället. Deltagarna ska också ha förbättrat sina möjligheter att ta en
mer aktiv del i samhällslivet.
Samverkansparter
Åsa folkhögskola, socialförvaltningen och KFAB.
Ekonomi
Projekt ekonomi
Kostnader för kursen
1.
Hyra för två lägenheter, eller annan lämplig lokal, antal rum enligt
beskrivningen nedan
2.
Andra omkostnader för lägenheterna (t.ex. förbrukningsel)
3.
Kostnad för lärare/handledare
4.
Möbler och utrustning
5.
IT-kostnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Socialförvaltningens kostnad
Socialförvaltningens del av kostnaden är hyra för träningslägenhet samt hushållsel till
en sammanlagd summa per år med 70 till 80 tusen kronor. Utbildningen är en
folkhögskolekurs och är studiemedelsberättigande. Tanken är att utbildningen inte ska
kosta socialförvaltningen något genom att deltagarna tar studiemedel.
Socialförvaltningen ska stå för en hyra av träningslägenhet samt hushållsel, kostnaden
för hyra av lägenhet samt el motsvaras av besparingen i försörjningsstöd då
deltagarna har studiebidrag. Det högsta beloppet man kan få från CSN i bidrag är
1 500 kronor i veckan, 6 000 kronor på fyra veckor, om man är över 25 år,
kortutbildad och studerar på motsvarande invandrarkurs, 75 procent av fullt
studiebidrag är 4 500 kronor. Om fyra deltagare erhåller 75 procent studiebidrag
4 500 x 4 x 20 veckor = 90 000 kronor.
Om deltagarna inte är studiemedelsberättigade i en omfattning som motsvarar
lägenhetskostnad samt el, ämnar socialförvaltningen söka medel för kostnaden genom
de medel som står till socialförvaltningens förfogande i samverkan med Viadidakt
utbildning.
Kursdeltagarnas ekonomi
Deltagarnas ekonomi består av försörjningsstöd från socialförvaltningen samt för de
som är berättigade, bidragsdelen på studiemedel från CSN.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t anta förvaltningens upprättade förslag till Samverkansprojekt.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s), Carl-Åke
Söderqvist (s) samt Sara Sjögren.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Sara Sjögren

Länsstyrelsens sammanställning av krögarintervjuer
Redovisade intervjuer är en del av arbetet kring projektet ”Ansvarsfull
alkoholhantering” i länet.
Projektet sker i samverkan mellan krögare och myndigheter. Syftet med intervjuerna
är att beskriva krogbranschens inställning till projektet.
Vilka delar av projektet som är genomfört i respektive kommun finns redovisat i
materialet vilket finns i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s) samt Sara Sjögren.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Statistik – barn-, familj- och ungdomssektionen, vuxna
samt försörjningsstöd
Redovisas statistik avseende barn-, familj och ungdomssektionen, vuxna samt
försörjningsstöd till och med oktober månad.
Muntlig komplettering lämnas för statistik t.o.m. november månad.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga redovisningen till handlingarna.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
Beslut 2008-08-27 § 165 ”Förslag till budgetkorrigering med anledning av
Vårdförbundet Sörmlands budgetförslag 2008”. KS beviljar socialnämnden ett
tilläggsanslag för 2008 med 241 000 kronor för att korrigera nämndens budget
avseende Vårdförbundet Sörmlands budget 2008. Tilläggsanslaget är inte
ramhöjande. Tilläggsanslaget tas ur kommunstyrelsens budgeterade medel till
förfogande år 2008.
Beslut 2008-09-24 § 198 ”Förslag till sammanträdesdagar 2009”. KS beslutar
godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2009.
Beslut 2008-09-24 § 202 ”Förslag till projektdirektiv för framtagande av nytt
styrsystem för Katrineholms kommun”. KS beslutar att omgående starta ett projekt
kring planerings- och uppföljningssystem samt styrdokumentation och därmed
avsätta 1 300 000 kronor från kommunledningsförvaltningens budget 2008. KS
avvaktar med ställningstagande kring ny vision för Katrineholms kommun.
Beslut 2008-10-29 § 229 ”Justering av årsarvoden för förtroendevalda”. KS justerar
årsarvodena för förtroendevalda så att arvoden från den 1 januari 2009 ska utgå från
nivån 49 200 kronor per månad.
Beslut 2008-10-29 ”Övergripande planering med budget för 2009 och plan 2010–
2011 för Katrineholms kommun”. KS fastställer enligt av styrelsen upprättat förslag.
Kommunfullmäktige
Beslut 2008-08-18 § 138 ”Årsredovisning 2007 jämte revisionsberättelse för
Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet”. KF beslutar att godkänna
Årsredovisningen 2007 för Vårdförbundet Sörmland och att bevilja
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda.
Beslut 2008-08-18 § 139 ”Översyn av 2008 års investeringar”. KF beslutar att under
år 2008 inte genomföra de investeringar som nämnderna markerat kan utgå eller
senareläggas, motsvarande totalt 113 596 Tkr i kommunens investeringsbudget.
Investeringsbudgeten för 2008 revideras i enlighet med detta. KF föreslår KFAB att
de 10 850 Tkr i investering i verksamhetsfastigheter som redovisats i förslaget ej
utförs år 2008. Av nämndernas förslag till investering i planering med budget för
2009 och framåt bör hänsyn tas till behoven av fortsatt återhållsamhet avseende
investeringsverksamheten. Inga investeringar överförs per automatik till 2009. KF
beslutar att göra en generell nedskärning av investeringsbudget med 10.6 procent för
de nämnder som inte inkommit med förslag om vilka investeringar som de kan avstå
eller göra omprioritering av.
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Beslut 2008-08-18 § 140 ”Tertialuppföljning 2008-04-30 för Katrineholms kommun.
KF lägger tertialrapporten till handlingarna.
Beslut 2008-08-18 § 141 ”Tillsyn över detaljhandeln med nikotinläkemedel”. KF
beslutar att socialnämnden ska utöva tillsyn över detaljhandeln med
nikotinläkemedel.
Beslut 2008-09-15 § 151 ”Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut –
socialnämnden (första och andra kvartalet 2008). KF lägger rapporteringen av ej
verkställda gynnande biståndsbeslut från socialnämnden till handlingarna.
Beslut 2008-10-20 § 178 ”Delårsrapport för Katrineholms kommun per den
31 augusti 2008”. KF uppdrar till de nämnder som befarar underskott att vidta
åtgärder i syfte att undanröja eller minimera underskotten.
Beslut 2008-10-20 § 185 ”Revisionsberättelse för Samordningsförbundet RAR
(Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland 2007”. KF lägger
årsredovisningen till handlingarna samt beviljar samordningsförbundet RAR i
Sörmlands styrelse ansvarsfrihet. KF vill samtidigt påpeka att förbundsstyrelsen bör
ta fram en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Länsstyrelsen
Missiv daterad 2008-10-09 ”Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen, SoL, över
kommunernas arbete med våld i nära relationer och barn som bevittnat våld”.
Rapport daterad 2008-09-11 ”Antal icke verkställda beslut kvartal 2, 2008.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 08:72 ”Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel.”
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandet till handlingarna.
___________________
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Handläggare: Margareta Gustafsson
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Handläggare: Eva Carlsson
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-12-03

§ 93

Handläggare: Thomas Tilly
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Handläggare: Thomas Tilly
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Dnr 2008:1045

Aktuell information
Ordförande Ove Melin informerar om skrivelse som socialsekreterare inom
utredningsgruppen inkommit med till socialnämnden rörande sin arbetssituation.
Skrivelsen har överlämnats till förvaltningschefen för åtgärd.
Informationen föranleder inget beslut av socialnämnden.
__________________
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Rapporter
Enskilt ärende
Sektionschef Åsa Furén-Thulin lämnar rapport i enskilt ärende.
Rapporten föranleder inget beslut av socialnämnden.
Hemförsäkringar
Sektionschef Sara Sjögren lämnar rapport om att ett felaktigt belopp tidigare
redovisats till socialnämnden när det gäller tecknande av hemförsäkringar vid
andrahandskontrakt.
Försäkringsbolaget har tidigare meddelat en kostnad för tecknande av försäkring med
ett lösöresbelopp om 100 tkr. Försäkringsbolaget har senare meddelat att försäkring
med lägre lösöresbelopp än 700 tkr inte tecknas. Detta medför en fördyring vid
tecknade av hemförsäkringar med nio kronor per månad och person.
Rapporten föranleder inget beslut av socialnämnden.
Riksnorm
Sektionschef Sara Sjögren rapporterar att regeringen i oktober fattat beslut om
Riksnorm 2009.
Rapporten föranleder inget beslut av socialnämnden.
Arbetsmiljöverkets inspektion
Förvaltningschef Åke Strandberg lämnar rapport om arbetsmiljöverkets
inspektionsmeddelanden efter genomförd inspektion på socialförvaltningen.
Rapporten föranleder inget beslut av socialnämnden.
Organisationsöversyn
Förvaltningschef Åke Strandberg lämnar rapport om förslag beträffande förändrad
organisation inom socialförvaltningen.
Förslaget kommer att behandlas i samverkansgrupp den 4 december.
Rapporten föranleder inget beslut av socialnämnden.
__________________
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Anmälan av delegationsbeslut
Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation till och med
november månad 2008.
•
•
•
•
•
•

Biståndsärenden, socialtjänstlagen, blad 356 – 448
Föräldrabalken, faderskapserkännanden, blad 449 – 452
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) blad 453 – 456
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) blad 457 – 459
Körkortslagen, blad 460 – 461
Personalärenden, blad 462

Utskottsprotokoll
2008-09-03
2008-09-17
2008-10-01
2008-10-03
2008-10-22
2008-11-05
2008-11-19
Beslutspärm
Ärenden som inkommit och avskrivits utan vidare åtgärd till och med 2008-11-28.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att
lägga anmälningarna om delegationsbeslut till handlingarna.
__________________
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God Jul och Gott Nytt År
Ordförande Ove Melin framför på nämndens vägnar ett tack till alla tjänstemän och
politiker för ett gott samarbete under året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt
År.
Andre vice ordförande Jan-Olof Blomster önskar på nämndens vägnar ordföranden
detsamma.
__________________
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