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Utsänd och föreslagen dagordning godkännes.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

§ 73

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2007-06-13

§ 74

3

Tema: KV-projektet
Projektledare Ulrika Lundén och socialsekreterare Lino Avian informerar om KVprojektet vilket är ett samverkansprojekt i Katrineholms och Vingåkers kommuner
och finansieras av RAR (Regional Arbetsmiljö & Rehabilitering – Sörmland).
Projektet startade 1 augusti 2006 och kommer att pågå under 2 år.
En samverkansgrupp med handläggare från Viadidakts arbetsmarknadsenhet,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt socialförvaltningarna i Katrineholms
och Vingåkers kommuner, tar emot och behandlar ansökningar med gemensam
sakkunskap.
Insatsen riktar sig till personer som inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden, har svårt
att uppnå egen försörjning och:
•
•
•

Bedöms vara i behov av gemensamma insatser
Har klarlagda fysiska, psykiska, intellektuella/psykosociala funktionshinder eller
andra arbetsbegränsningar
Har ej klarlagda, men förmodade, funktionshinder och arbetsbegränsningar

Målsättningen är:
• Att få deltagaren att bli bättre rustad inför arbetslivet
• Deltagaren ska få rätt ersättning från rätt instans
• Strukturerad myndighetssamverkan
__________________
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Handläggare: Johanna Siverskog

Ekonomisk prognos
Ekonom Johanna Siverskog lämnar en ekonomisk prognos till och med maj månad
2007.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t godkänna rapporten.
__________________
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Handläggare: Aina Pettersson

Synpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande
”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”
Finansdepartementet har remitterat betänkandet Ansvarskommitténs slutbetänkande
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) till bland andra
Katrineholms kommun.
Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter över betänkandet inför
vidare beredning av ärendet.
Synpunkterna som nämnden avger bör främst avse de delar i betänkandet som berör
nämndens verksamhetsområde.
Socialförvaltningens förslag till synpunkter:
Avsnitt ”Samspel med näraliggande system”
Flera sektorer har ansvaret för hälso- och sjukvård
Socialförvaltningen delar kommitténs uppfattning om att en viktig fråga är hur
samarbetet mellan olika sektorer (bl.a. landsting, kommuner, kriminalvård,
försäkringskassa) kan förbättras och hur samverkan i större utsträckning än i dag kan
utgå från den enskilda individen och i mindre utsträckning hämmas av gränserna
mellan olika sektorer. En patients/klients behov av vårdinsatser får inte påverkas av
att patienten/klienten rör sig mellan olika system och betalningsansvaret därmed
växlar.
Socialförvaltningen delar kommitténs uppfattning att en ökad samordning är
angelägen inte bara ur ett medborgarperspektiv utan att det även bör medföra både
ekonomiska och kvalitetsvinster.
Socialförvaltningen anser att när det gäller vården av människor med tungt missbruk
bör en långsiktig och sammanhållen strategi, om den ska kunna få genomslag, vara
gemensam för alla berörda aktörer såsom socialtjänst, beroendevård, landsting/
psykiatri, tvångsvård och kriminalvård.
Barns och ungdomars psykosociala ohälsa
Socialförvaltningen konstaterar med tillfredsställelse att kommittén särskilt
uppmärksammat den negativa utvecklingen av barns och ungdomars psykosociala
hälsa och att detta utgör ett orosmoment i den svenska hälsoutvecklingen.
Socialförvaltningen delar också kommitténs uppfattning att primärvården bör ges ett
mer uttalat uppdrag för att tillgodose barns och ungdomars psykiatriska behov.
Justerandes sign
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Socialförvaltningen anser att det är synnerligen angeläget att kommunernas,
landstingets hälso- och sjukvård och skolhälsovårdens samarbete, samverkan och
ansvar utvecklas och regleras, dels för att resurser på bästa sätt ska kunna tas tillvara,
dels för att förhindra att barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl
kommunen som landstinget kommer i kläm och faller mellan stolarna.
Socialförvaltningen anser att samhället har ett särskilt ansvar för de barn och
ungdomar som befinner sig i situationer och miljöer som uppenbart påverkar eller
påverkas av deras psykiska hälsa. Det är minst lika mycket barnets utsatthet och
särskilda sårbarhet som föranleder stöd och vård som eventuella symtom.
Avsnitt ”Tillsynen i den framtida samhällsorganisationen”
Socialförvaltningen delar i princip kommitténs uppfattning att det är ett nationellt
intresse – för staten, för medborgarna och för den som blir föremål för granskning –
att tillsyn bedrivs på ett likartat sätt i hela landet, med samma bedömningsgrunder och
med samma ambitionsnivå.
Men socialförvaltningen är emot förslaget att staten ska överta ansvaret för
kommunernas tillsynsuppgifter rakt av.
Det kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen, att tillsammans med
polismyndigheten, utöva den omedelbara tillsynen över servering av spritdrycker, vin
och starköl medför i många avseenden en värdefull närhet till och kunskap om
tillsynsobjekten.
Kommunen och polismyndigheten utövar också tillsyn över servering av och
detaljhandel med öl klass II.
Tillsynen över serveringsställen innebär bl.a. att granska hur verksamheten bedrivs
med avseende på ordning och nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller
märkbart påverkade personer samt att det finns lagad mat. Tillsyn görs också över
vilka alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänhet eller slutet
sällskap och om serveringstider följs. Kommunen kontrollerar också marknadsföring
på serveringsställena eller i omedelbar anslutning till dessa, t.ex. reklam i fönster, på
markiser etc. När det gäller detaljhandel med öl så kontrollerar kommunen bl.a. att
handlaren tillhandahåller matvaror, har ett egenkontrollprogram och att försäljning av
öl inte sker till berusade eller underåriga personer.
Bakgrund och motiv till att kommunerna fick tillsynsansvar var Alkohollagens
ikraftträdande den 1 januari 1995. Det innebar att kommunerna, i lagen, gavs
huvudansvaret för den direkta tillsynen över servering av alkoholdrycker och
detaljhandel med öl klass II. Ansvaret för att utreda och besluta om serveringstillstånd
Justerandes sign
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fördes också över från länsstyrelserna till kommunerna. Motivet till förändringen var
bl.a. att antalet serveringsställen ökat så kraftigt att det i praktiken blivit omöjligt för
länsstyrelserna att upprätthålla en regelbunden inspektionsverksamhet av betydelse.
Ett motiv till att kommunerna gavs huvudansvaret för den direkta
restaurangkontrollen, var att denna uppgift ansågs naturligt knyta an till
socialtjänstens uppsökande och förebyggande verksamhet liksom kopplingar till övrig
kommunal verksamhet.
Vid tillsyn av serveringsställen förekommer i vissa fall kommunal kontroll både
utifrån livsmedels-, tobaks- och alkohollagstiftning, liksom utifrån brandsäkerhet.
Socialförvaltningen anser att länsstyrelsen roll även fortsättningsvis bör vara att
biträda kommunernas verksamheter med utbildning, råd och information samt att
främja samarbete mellan tillsynsmyndigheter. Länsstyrelserna skall ha ett regionalt
tillsynsansvar som innebär att ge kommunerna vägledning men också att utöva tillsyn
av kommunernas verksamhet avseende alkohollagens efterlevnad.
Förutom tillsynsansvar enligt alkohollagen har kommunerna även tillsynsansvar
enligt tobakslagen.
Den kommunala tillsynen enligt tobakslagen omfattar dels tillsyn över den som
bedriver handel med tobaksvaror (huvudsakligen kontroll av att återförsäljare inte
säljer tobak till underåriga), dels tillsyn över miljöer och lokaler där helt eller delvis
rökförbud råder.
Sedan tobakslagen kom till svarar alltså kommunerna för den omedelbara tillsynen
när det gäller bestämmelserna om rökfria miljöer. År 1997 när åldersgräns för köp av
tobaksvaror infördes fick kommunerna även ansvar för tillsyn över detaljhandel med
tobak. Motiveringen var att kommunerna redan hade ansvaret för rökfria miljöer. Det
gjordes också en koppling socialtjänsten, kommuners folkhälsoarbete och till det
kommunala ansvaret för livsmedelstillsyn, eftersom tobak i många fall säljs på
samma ställen som livsmedel. Det ansågs mest ändamålsenligt att ge kommunerna
det samlade tillsynsansvaret över de lokala försäljningsställena för tobak.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t anta socialförvaltningens upprättade förslag till synpunkter som sina egna och
överlämna dem till kommunstyrelsen.
__________________
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Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Jan-Olof Blomster
(fp) och tf socialchef/administrativ chef Aina Pettersson.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Handläggare: Aina Pettersson

Yttrande över förslag till biblioteksplan
Kultur- och turismnämnden har remitterat förslag till biblioteksplan för Katrineholms
kommun till socialnämnden för yttrande. Förslag till biblioteksplan redovisas i
sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till yttrande:
Enligt socialförvaltningens uppfattning uppfyller förslaget till biblioteksplan
bestämmelserna i bibliotekslagen.
I planen redovisas en rad utvecklingsområden som knyter an till kommunens
övergripande mål i planeringsförutsättningar 2008 med plan 2008-2009. Planens
utvecklingsområden möjliggör och medverkar till kommunens utveckling och skapar
beredskap för framtidens krav och för att stimulera till utveckling.
Socialförvaltningen noterar som särskilt positivt att ett av utvecklingsområdena avser
barn och unga och att kultur- och turismnämnden avser att utreda och utveckla former
för ungdomsbibliotek eftersom det idag finns få aktiviteter för ungdomar.
Socialförvaltningen ställer sig bakom föreliggande förslag till biblioteksplan för
Katrineholms kommun 2008-2010.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t överlämna socialförvaltningens förslag till yttrande över biblioteksplan som sitt
eget yttrande till kultur- och turismnämnden.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Jan-Olof Blomster
(fp), Ewa Dahlgren (c) och tf socialchef/administrativ chef Aina Pettersson.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Ett särskilt tilläggsyttrande inlämnas av Jan-Olof Blomster (fp), Kim Fröde (m) och
Inger Björklund (kd). Bilaga § 77/2007.
Ewa Dahlgren (c) deltar inte i beslutet.
Justerandes sign
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Handläggare: Aina Pettersson
Johanna Siverskog

Remissyttrande för Revisionsberättelse 2006 –
Vårdförbundet Sörmland
Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland har granskat förbundets verksamhet för 2006
och har till samtliga medlemskommuner översänt revisionsberättelsen för år 2006 för
godkännande.
Rapporten översändes den 15 maj till socialnämnden och ekonomikontoret för
yttrande. Socialförvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret utarbetat förslag
till yttrande.
Revisorernas och Öhrlings Pricewaterhousecoopers skrivelse samt Vårdförbundets
Årsredovisning 2006 redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Revisorernas redogörelse
”Förbundets utsedda revisorer riktar kritik mot Vårdförbundets direktion för att de
inte i tid har vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppmärksamma
medlemskommunerna på de problem som under senare år funnits inom förbundet och
att de inte har redovisat mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.”
”Vårdförbundet hade för år 2006 ett negativt resultat på –782 tkr vilket innebär att
balanskravet ej uppfylls. Det negativa resultatet avser förbundet att täcka inom tre år
och att tillsammans med medlemskommunerna upprätta en åtgärdsplan för att
återställa årets negativa resultat. För tidigare års negativa resultat, perioden 20032005, har direktionen hänvisat till synnerliga skäl med hänvisning till en tidigare stark
ekonomi. Det är nödvändigt att direktionen vidtager kraftfulla åtgärder för att vända
den negativa trenden och få en ekonomi i balans.”
”Under flera år har förbundets budgetprocess ej fungerat tillfredställande och varit
dåligt förankrad i medlemskommunerna. Detta tillsammans med ett i vissa delar
otydligt ändamål/uppdrag har gjort att de ekonomiska planeringsförutsättningarna
ständigt förändras och medför en stor osäkerhet i både planering av ekonomi och
verksamhet.”
Socialförvaltningens och ekonomikontorets förslag till yttrande
Vi instämmer i det som både revisorerna i Vårdförbundet Sörmland och Öhrlings
Pricewaterhousecoopers kommit fram till i sina granskningar. Det är oerhört viktigt
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att direktionen vidtar kraftfulla åtgärder för att vända trenden av negativa resultat och
får en ekonomi i balans snarast möjligt. Detta arbete har enligt förbundet redan inletts
bland annat genom att ett förslag till ny förbundsordning och förslag till långsiktigt
hållbar finansiering av förbundets verksamheter presenteras förbundsmedlemmarna
vid ägarmöte i maj.
Vi instämmer även i revisorernas påpekande om att förbundet enligt kommunallagen
fr.o.m. 1 december, 2004 i sin budget skall ta fram särskilda mål och riktlinjer av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. De skall även redovisa en uppföljning
av dessa mål i sin förvaltningsberättelse. För 2006 har direktionen inte redovisat detta
vilket gör att revisorerna inte kunnat bedöma resultatet i denna del. Förbundet redovisar dock att de har för avsikt att under kommande arbete med verksamhetsplanen
fortsätta att utveckla både finansiella och verksamhetsmässiga mål för en god
ekonomisk hushållning.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t ställa sig bakom ovanstående förslag till yttrande och överlämna det som sitt
eget till kommunstyrelsen.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-05-30 § 117

Dnr 2007:105 752

Handläggare: Erik Spolander

Stängning av det öppna intaget till Vårnäs behandlingshem under hösten 2007
Det öppna intaget till Vårnäs behandlingshem innebär att innevånare i Katrineholms
kommun utan biståndsprövning kan genomgå en alkohol- och drogbehandling under
cirka 30 dagar på behandlingshemmet. Det öppna intaget innebär att nämnden saknar
möjligheter att begränsa intaget till behandlingshemmet. Kommunfullmäktige har
medgivit medel för 32 behandlingar. Under 2006 visade det sig att behovet var cirka
50 behandlingar. Detta gav en merkostnad på cirka 400.000 kronor för nämnden
under 2006. Prognosen för 2007 visar på ett liknande utfall och att tilldelade medel är
förbrukade i slutet på augusti. Då nämnden saknar medel för den extradebitering som
bibehållet öppet intag innebär, så föreslås att intaget stängs under tiden 1 september 31 december 2007. Beslut om stängning måste därför ske omgående.
Konsekvensbeskrivning
Ett flertal av personerna som i detta fall berörs av stängningen av det öppna intaget
kan under hösten 2007 erbjudas primärbehandling inom kommunens öppenvård
Mercur. Ansökan dit kan ske enligt modellen ”öppet intag”. Den ökande efterfrågan
på behandling inom Mercur kan medföra att väntetiden för behandling kan bli något
längre än vanligt. Personer som inte bedöms klara en behandling i öppenvård får göra
en ansökan om biståndsprövning via förvaltningens missbrukshandläggare. Detta kan
leda till en viss kostnadsökning för institutionsbehandlingar under hösten 2007.
Totalt sett kan ovan nämnda förfarande leda till att väntetiderna för drogberoende att
få behandling ökar något och att tröskeln för att söka hjälp höjs något. Personer som
är i behov av drogbehandling har dock fortfarande möjlighet att få hjälp via Mercur
eller via individuell biståndsprövning efter ansökan. Arbetsgivare får även de ta det
fulla ekonomiska ansvaret för rehabilitering av anställda med missbruksproblem.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
att

det öppna intaget stängs under perioden 1 september - 31 december 2007 samt

a t t underrätta kommunstyrelsen om socialnämndens beslut.
__________________
Under utskottets överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s) och vik sektionschef/
tf socialchef Erik Spolander.
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Förslag till beslut
Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s),
Kim Fröde (m), Michael Heimer (v), vik sektionschef/tf socialchef Erik Spolander
och sektionschef Sara Sjögren.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
Beslutet är enhälligt.
__________________

Justerandes sign
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Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-05-30 § 116

Dnr 2007:60 002

Handläggare: Aina Pettersson

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialförvaltningen har gjort översyn av nu gällande delegationsordning/
beslutanderätt.
Upprättat förslag till reviderad delegationsordning/beslutanderätt redovisas i
sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
att

revidera socialnämndens delegationsordning i enlighet med
socialförvaltningens upprättade förslag.
__________________
Under utskottets överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), administrativ chef/
tf socialchef Aina Pettersson, sektionschef Åsa Furén-Thulin och sektionschef Sara
Sjögren.
Förslag till beslut
Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Michael Heimer (v)
och tf socialchef/administrativ chef Aina Pettersson.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2007-06-13

§ 81

15

Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-05-16 § 101

Dnr 2006:49 779

Extra föreningsbidrag 2007
Kamratstödet Oliven i Katrineholm ansöker genom ordförande Johnny Arosén om
extra bidrag för år 2007.
Verksamheten består av olika aktiviteter såsom uppsökande verksamhet och
samarbete med kommunen angående samhällstjänster för ungdomar. Andra
aktiviteter är minigolf, grillning, teatrar, korpfotboll, innebandy samt samarbete med
Frivården. Föreningen är även ute och håller föredrag hos andra föreningar.
Samarbete sker även med kyrkan vid bland annat påsk- och julmiddagar.
För att kunna tillhandahålla dessa aktiviteter för medlemmarna ansöker föreningen
om extra bidrag för en anställd på heltid.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
a t t bevilja föreningen Kamratstödet Oliven i Katrineholm ett extra bidrag med
12.000 kronor för år 2007.
_________________
Förslag till beslut
Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s),
Jan-Olof Blomster (fp) och tf socialchef/vik sektionschef Erik Spolander.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Dnr 2007:770

Redovisning av synpunkter från medborgarundersökningen 2006
Under våren 2006 genomfördes på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning en
medborgarundersökning i Katrineholms kommun. Undersökningen utfördes av
Statistiska centralbyrån och mätte framförallt tre områden: nöjd medborgarindex,
nöjd regionindex samt ett inflytandeindex. Undersökningen vände sig till medborgare
mellan 18 och 84 år och genomfördes som en urvalsundersökning med ett urval på
1003 personer. Svarsandelen blev 60 procent. Förutom de fasta enkätfrågorna hade
deltagarna möjlighet att skriva ner övriga synpunkter.
Sammanställningen från undersökningen samt övriga synpunkter redovisas för
nämnden.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga redovisningen till handlingarna.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Dnr 2007:3 702

Kommunfullmäktiges val av ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktige har i beslut 2007-05-21 § 157 bifallit Sandra Ekstrands (s)
begäran om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Till ny ersättare i socialnämnden t o m 31 december 2010 väljs Else-Marie
Gustavsson (s), Myrstigen 2 D, 641 53 Katrineholm.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t ta informationen till protokollet.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Sammanträdesdatum
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
Beslut 2007-04-25 § 115 ”Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s
(rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med
helårsprognos för 2006 med beslut att överlämna inkomna yttranden till revisorerna
som svar på revisionsrapporten.
Beslut 2007-04-25 § 118 ”Svar på remiss- Från socialbidrag till arbete” (SOU
2007:2) med beslut att ställa sig bakom socialnämndens utskotts yttrande och
överlämna detta till socialdepartementet som kommunens yttrande.
Mot beslutet till förmån för Ewa Callhammar med fleras yrkande reserverar sig Ewa
Callhammar, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz
och Bengt Andersson.
Kommunfullmäktige
Beslut 2007-04-16 § 128 ”Revisionsberättelse för Katrineholms kommun år 2006.
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen,
kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för vuxenutbildning,
integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker liksom de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2006.
Kommunfullmäktige beviljar för sin del även den gemensamma patientnämnden samt
de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2006.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att till nästa sammanträde kalla
kommunrevisionen för att få tillfälle att ställa frågor om revisionsberättelsen och de
avgivna rapporterna.
Beslut 2007-04-16 § 130 ”Minskade ekonomiska ramar 2007”. Kommunfullmäktige
fastslår förslaget till minskade ekonomiska ramar för 2007.
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Ulla Andersson, Robert Davidsson,
Ewa Callhammar, Carina Björk-Andersson, Jan-Olof Blomster, Kristina Malmnäs,
Kerstin Kellerman, Inger Fredriksson, Sten Holmgren, Leif Strand, Göran Ivarsson,
Joha Frondelius, Christina Forss, Björn Lindeberg, Erik Liljencrantz, Bo Sivars,
Petter Otterstedt, Sofia Söderberg, Bengt Andersson, Gunnel Wickbom, Lars
Härnström, Gudrun Lindvall, Ami Rooth.
Beslut 2007-04-16 § 132 ”Planeringsförutsättningar för 2008 med plan för 20092010”. Kommunfullmäktige antar de föreslagna planeringsförutsättningarna för 2008
med plan för 2009-2010 med tillägg att 400 000 kronor till konstnärlig utsmyckning
ska tillföras angivna investeringsramar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Beslut 2007-04-16 § 140 ”Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd för öl klass 2 och tobak”. Kommunfullmäktige fastslår taxan enligt
socialnämndens förslag.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandena till handlingarna.
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Aktuell information
Tjänstgöring under sommaren
En skriftlig information lämnas över vilka som tjänstgör i sommar vad gäller
ordförande, förvaltningschef och sektionschef.
Information om utskottets sammanträden
Vid beredningen i mars bestämdes att förlänga utskottets sammanträde den 27 juni för
att behandla budget 2008. Detta behov finns inte i nuläget varför utskottets
sammanträde denna dag börjar som vanligt kl. 13.00 då individärenden behandlas.
Utskottet den 1 augusti 2007 är inställt.
Vid utskottets sammanträde den 15 augusti behandlas budget 2008 kl. 10.00 – 12.30
och individärenden kl. 13.30 – 16.00.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t ta informationen till protokollet.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Rapporter
Skolavslutning
Alf Andersson (s) rapporterar från nattvandring skolavslutningsdagen den 9 juni.
Anmärkningsvärt är all glaskrossning som sker på stan samt att människor sprang
över järnvägsspåren. Vid Djulöområdet var det mycket fint och trevligt.
Idag den 13 juni är också skolavslutning och fyra personal från socialförvaltningen
samt eventuella politiker nattvandrar.
Studiebesök
Fem nya förtroendevalda i nämnden hade tillfälle att hörsamma inbjudan till
studiebesöket idag vid verksamheterna familjeenheten Friggagatan 5, Frida och
Mercur på Köpmangatan. Studiebesöken upplevdes mycket positivt och man var
imponerad av dessa verksamheter.
__________________
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Anmälan av delegationsbeslut
Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation under
perioden februari – maj 2007.
•
•
•
•
•
•
•
•

Biståndsärenden, socialtjänstlagen, blad 139 – 166
Föräldrabalken, faderskapserkännanden, blad 167 – 169
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blad 170
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, blad 171
Körkortslagen, blad 172 – 173
Personal – anställningar, blad 174
Personal – kurser och konferenser, blad 175
Ekonomi, blad 176

Utskottsprotokoll
2007-05-02
2007-05-16
2007-05-30
Beslutspärm – kronologiska
• Ärenden som inkommit och avskrivits utan vidare åtgärd till och med 2007-05-30
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
__________________
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Skön sommar
Ordförande Ove Melin (s) önskar alla tjänstemän och förtroendevalda en skön och
stärkande sommar och semester.
1:e vice ordförande Matti Turunen (s) önskar ordföranden detsamma.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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