SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Plats och tid

Beslutande

Sammanträdesdatum

Blad

2007-03-23

1 (5)

Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 8.30 – 9.00
Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s),
Dragana Luketa (s), Elisabeth Holmgren-Malmberg (s) från kl. 8.40 § 58-59, Jan-Olof
Blomster (fp), Ewa Dahlgren (c), Inger Björklund (kd), Lars Adamsson (mp)

Tjänstgörande
ersättare

Carl-Åke Söderqvist (s) tom kl. 8.40 § 56-57, Emma Callhammar (fp)

Ersättare

Reine Östlund (s), Britt-Inger Karlsson (s), Michael Heimer (v)

Övriga
deltagande

Sekreterare Gunnel Persson, tf socialchef Aina Pettersson, ekonom Johanna Siverskog

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Jan-Olof Blomster
Socialförvaltningen

Underskrifter

56 - 59

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

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

Paragrafer

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2007-02-23

Datum för
anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
av protokollet

Socialförvaltningen, Drottninggatan 21, Katrineholm

Underskrift

....................................................................................
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2007-03-23

§ 56

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkännes med följande ändring:
Tillkommer
• Aktuell information
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2007-03-23

Dnr SOCN/2007:1 023

§ 57

3

Handläggare: Aina Pettersson

Anställande av förvaltningschef för socialförvaltningen
Efter att Bengt Thelander sagt upp sin tjänst som förvaltningschef för socialförvaltningen har kommunen annonserat om en efterträdare.
Förvaltningschefer anställs numera på kommunstyrelsens förvaltning men med
förordnande på nämnd. Delegat för detta är kommunens personalchef.
Anställning sker efter godkännande av berörd nämnd och efter samråd med
kommunchef.
MBL-förhandling har genomförts.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t godkänna anställning av Åke Strandberg, --- från den 1 augusti 2007 med ett
förordnande på fyra år.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s),
Jan-Olof Blomster (fp), Carl-Åke Söderqvist (s), Inger Björklund (kd), Michael
Heimer (v) och tf socialchef Aina Pettersson.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet för förslaget.
Beslutet är enhälligt.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2007-03-23

Dnr 2007:529

§ 58

4

Handläggare: Aina Pettersson

Remiss för yttrande – 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 föreslås att socialnämnden delegerar till utskottet att avge yttrande i ärendet.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

delegera till utskottet att avge yttrande samt

a t t yttrandet anmäls vid socialnämndens nästkommande sammanträde.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Lars Adamsson
(mp) samt tf socialchef Aina Pettersson.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag samt
a t t förslaget till yttrande läggs på utskottets bord den 28 mars.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Socialnämnden

2007-03-23

§ 59
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Aktuell information
Ersättning vid utbildning o dyl
Britt-Inger Thorell (s), som varit på utbildning i alkohollagen, upplyser om att för
erhållande av arvode/förlorad arbetsförtjänst måste detta begäras på särskild blankett
”Begäran om ersättningar och arvode vid övrigt uppdrag – förtroendevalda”.
Brottsofferjourens årsmöte
Ove Melin (s) och Reine Östlund (s) rapporterar från Brottsofferjourens årsmöte den
20 mars. Föreningen har en bra verksamhet och fyller en viktig funktion. Stödjande
medlemmar är välkomma.
Kamratstödet
Ove Melin (s) var inbjuden till Kamratstödets möte den 19 mars. Föreningens lokaler
är en välbesökt samlingsplats och de har en bra verksamhet.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

