Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(24)

Sammanträdesdatum

2016-09-28

Socialnämnden
Plats och tid

Listerbysalen, kl. 13:00 -16.30

Beslutande

Ledamöter

ajournering kl

14.40-14.50

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2016-10-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna-Karin Sonesson
Ordförande

Åsa Evaldsson
Justerare

Malin Månsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-05

Datum då anslaget tas ned

2016-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 132-146

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-28

Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Birgitta Larsson (RP), 1:e vice ordförande
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Kevin Lill (S)
Omid Hassib (V)
Ylva Olsson (SD)
Magnus Stridh (SD)
Nils Nilsson (S)
Martin Moberg (S)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
Monica Fredriksson (C)
Anna-Mi Tamsel (KD)
Rolf Loberg (RP)
Sylvia Edwinsson (MP)
Linda Johansson (SD)
Anna-Karin Wallgren (S)
Nicolas Westrup (SD)
Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef, §§ 132-141
Jörgen Nilsson, verksamhetschef, §§ 132-134
Emma Stahre, enhetschef §§ 136-137
Annie Lindevall, LSS-handläggare, §§ 136-137
Veronika Plessen, enhetschef, §§ 136-137
Annette Karlsson, upphandlare, SUS-enheten § 141
Annika Ohlin, enhetschef § 140

Övriga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-28

3(24)

Socialnämnden

Ärendelista
§ 132 Dnr 2016-000009 700

4

Val av justerare .................................................................................. 4
§ 133 Dnr 2016-000011 041

5

Tertialuppföljning II per 31 augusti 2016............................................. 5
§ 134 Dnr 5641

7

Omdisponering av budget .................................................................. 7
§ 135 Dnr 2016-000093 041

9

Korrigering av budgetförslag 2017 ..................................................... 9
§ 136 Dnr 2016-000037 759

10

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och familjeenheten ................. 10
§ 137 Dnr 2016-000003 700

12

Redovisning av delegationsärenden ................................................ 12
§ 138 Dnr 2016-000122 757

13

Inköp av konsulttjänst till familjerätten .............................................. 13
§ 139 Dnr 2016-000042 002

14

Delegationsordning - Socialnämnden 2016 ...................................... 14
§ 140 Dnr 2016-000123 700

17

Antagande av förfrågningsunderlag - Konsulttjänster inom
socialtjänstens område .................................................................... 17
§ 141 Dnr 2016-000007 700

18

Aktuellt i verksamheten .................................................................... 18
§ 142 Dnr 2016-000006 700

20

Information & rapporter .................................................................... 20
§ 143 Dnr 2016-000004 700

21

Delegationsbeslut ............................................................................ 21
§ 144 Dnr 2016-000005 700

22

Delgivningsärenden mm .................................................................. 22
§ 145 Dnr 2016-000008 700

23

Kurser & Konferenser....................................................................... 23
§ 146 Dnr 2016-000002 700

24

Övriga frågor/ärenden ...................................................................... 24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-28

Socialnämnden

§ 132

Dnr 2016-000009 700

Val av justerare
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 133

Dnr 2016-000011 041

Tertialuppföljning II per 31 augusti 2016
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos visar på ett överskott med 7 334 tkr, 1 257 sämre
än prognosen viduppföljningen tertial 1.
Prognosen inkluderar mottagandet av ensamkommande barn samt övriga
flyktinghushåll, verksamhet 600 samt 601.
Positiv avvikelse
Det prognostiserade överskottet beror på minskat behov av ekonomiskt
bistånd. Placeringskostnader för barn/ungdomar exklusive ensamkommande
barn är lägre än budgeterade medel. Anledningen är färre och kortare
placeringar.
Ett medvetet öppenvårdsarbete på hemmaplan påverkar resultatet.
Negativ avvikelse
Personlig assistans verksamhet 515avviker negativt med 979 tkr beroende på
nytt ärende med enligt LSS samt beviljade utökade timmar i ett pågående
ärende som inte täcks av ersättning enligt SFB. Verksamhet 513, köp
verksamhet ger ett underskott pga behov av externa placeringar på LSSboenden som i dagsläget inte kan hanteras av kommunens egna
verksamheter pga av omfattande behov.
Åtgärder
Socialnämnden bedriver ett ständigt utvecklingsarbete med målsättning att
förbättra kvaliteten inom respektive verksamhetsområde. Inom de olika
områdena planeras och pågår kompetenshöjande insatser för personalen. Det
genomförs och har genomförts en hel del insatser för att rekrytera och
behålla personal. Målsättningen är att undvika behovet av konsultköp
(socialsekreterare).
Socialförvaltningen har genomfört organisationsförändringar i daglig
verksamhet/sysselsättningen för att på ett bättre sätt möta upp med ett
varierat utbud av arbetsuppgifter/sysselsättning som innebär högre kvalitet
får deltagarna. Vidare har det genomförts organisationsförändring inom
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socialpsykiatriska teamet, boendestöd. Detta innebär bl a att insatser
fortlöpande erbjuds under helger och kvällar.
Balanskontot för ensamkommande barn 2016 redovisas.
En uppföljning av socialnämnden mål och indikatorer per den 31 augusti
2016 redovisas.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Ylva Särnmark
(L), Kevin Lill (S), Ylva Olsson (SD), Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Omid Hassib (V) samt ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att följande text ska utgöra nämndens
kommentar till tertialuppföljning 2: Socialnämnden bedriver ett ständigt
utvecklingsarbete med målsättning att förbättra kvaliteten i verksamheten,
samtidigt som budgeten nogsamt diskuteras och följs ner på
verksamhetsområde.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att kommentera tertialuppföljning 2 enligt följande:
Socialnämnden bedriver ett ständigt utvecklingsarbete med målsättning att
förbättra kvaliteten i verksamheten, samtidigt som budgeten nogsamt
diskuteras och följs ner på verksamhetsområde.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 134

Dnr 5641

Omdisponering av budget
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Som en konsekvens av socialförvaltningens omorganisation då tre
verksamhetsområden blir två, Funktionsstöd samt Individ- och
familjeomsorgen kan verksamheten 514 inkluderas i verksamheten 513.
Förändringen påverkar inte utfall eller den ekonomiska kontrollen.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att enligt nedan förslag omdisponera medlen
Budget för verksamhet 514 föreslås flyttas över till verksamhet 513
totalt 32 859 tkr, varav
Intäkter – 1 939 tkr
Personalkostnader 25 976 tkr
Övriga kostnader 8 800 tkr
Avskrivning och internränta 22 tkr
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Kevin Lill (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att efter flytten från verksamhet 514
till 513 måste redovisningen av 513 utvecklas så att den blir tydlig och lätt
att följa.
Kevin Lill (S) instämmer i ordförandens yrkande men vill göra tillägget att
förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte redovisa olika förslag på hur
redovisningen kan se och att nämnden då beslutar om vilken modell som ska
användas.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att nämnden bifaller desamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att budget för verksamhet 514 föreslås flyttas över
till verksamhet 513
totalt 32 859 tkr, varav
Intäkter – 1 939 tkr
Personalkostnader 25 976 tkr
Övriga kostnader 8 800 tkr
Avskrivning och internränta 22 tkr
Redovisningen av verksamhet 513 måste utvecklas så att den blir tydlig och
lätt att följa.
Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte redovisa olika förslag på hur
redovisningen kan se och att nämnden då beslutar om vilken modell som ska
användas.
________________
Exp:
Birgitta Ratcovich
Anna Lindén
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§ 135

Dnr 2016-000093 041

Korrigering av budgetförslag 2017
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Föreligger förslag om att förändra i förslag till väsentliga
budgetdispositioner i förslag till budget för 2017. Totalsumman oförändrad
men punkt 2 Minskning Institutionsvård ändras från -1300 tkr till -2311 tkr
och punkt 4 Ökade antal externa LSS timmar ändras från 1452 tkr till 2463
tkr.

Beslut
Socialnämnden beslutar att göra följande omdisponering i sitt förslag till
väsentliga budgetdispositioner i förslag till budget 2017:
Punkt 2 Minskning Institutionsvård ändras från -1300 tkr till -2311 tkr
Punkt 4 Ökade antal externa LSS timmar ändras från 1452 tkr till 2463 tkr.
________________
Exp:
Anna Lindén
Budgetberedningen
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§ 136

Dnr 2016-000037 759

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och
familjeenheten
Sammanfattning
Enhetschef Emma Stahre lämnar tillsammans med verksamhetschef Göran
Fridh en redovisning gällande verksamhetsuppföljning, barn- och
familjeenheten och EKB t o m augusti 2016.
Antalet anmälningar har ökat och det har även inledda utredningar.
EKB-placeringar visar en nedåtgående trend, detta bl a på grund av ålder och
överflyttning till Migrationsverket.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisning till dagens
protokoll.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Ylva Olsson
(SD), Birgitta Lagerlund (M) och Ylva Särnmark (L).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) önskar ge en eloge till förvaltningen, för att
de aktivt arbetet med att få ner siffran ”antal pågående utredningar”.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningen ska ges i uppdrag att
särskilt beakta och verka för att siffran ”mer än 4 månader” sänks.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att nämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att särskilt beakta och
verka för att siffran ”mer än 4 månader” sänks samt i övrigt notera
redovisningen till protokollet.
________________
Exp:
Birgitta Ratcovich
Göran Fridh
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§ 137

Dnr 2016-000003 700

Redovisning av delegationsärenden
Sammanfattning
Enhetschef Emma Stahre redogör för fem delegationsbeslut.
LSS-handläggare Annie Lindevall redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Malin
Månsson (S), Birgitta Larsson (RP) och Martin Moberg (S).

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt
att ärenden är genomförda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 138

Dnr 2016-000122 757

Inköp av konsulttjänst till familjerätten
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Familjerätten är i behov av att köpa in konsulttjänst gällande en
umgängesutredning.
Socialnämnden i Ronneby har under våren – sommaren 2016 inlämnat
snabbupplysning samt umgängesutredning i aktuellt ärende. Familjerätten
samt utredningsenheten barn har en tidigare kännedom om familjen. Den
kännedom och information som finns om familjen har påverkat
umgängesutredningen och speciellt har den bedömning som gjordes av
Utredningsenheten gällande barnet samt vårdnadshavarnas förmåga vägt
tungt.
Förslag till beslut
Socialnämnden förslås besluta att bevilja inhyrning av konsult/
Medlingsbolaget i ett familjerättsärende under perioden oktober- december
2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Malin
Månsson (S).

Beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja inhyrning av konsult/ Medlingsbolaget i
ett familjerättsärende under perioden oktober- december 2016.
________________
Exp:
Göran Fridh
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§ 139

Dnr 2016-000042 002

Delegationsordning - Socialnämnden 2016
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade i feb 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att
förtydliga innehållet i delegationen avseende särskilda kostnader i samband
med placering i Hem för Vård och Boende, familjehem, kontaktfamilj och
öppenvård.
Delegationen används framförallt till kostnader i samband med placering av
barn. Det kan vara kostnader för att utrusta barn inför en HVB- eller
familjehemsplacering med kläder, fritidsutrustning mm. Det kan även avse
att utrusta barnets rum med möbler, sängkläder mm inför en
familjehemsplacering. Komplettering av kläder utrustning och möbler under
placeringen ska normalt täckas av löpande omkostnadsersättning. För barn
som bor på HVB-hem under längre tid kan löpande inköp av kläder mm bli
aktuella. I vissa fall kan det bli aktuellt med inköp av extra utrustning t ex
cykel, moped, TV mm. En individuell bedömning utifrån barnets behov och
familjehemmets standard görs i varje enskilt fall.
Vuxna hänvisas till försörjningsstöd för att få hjälp med utrustning kläder
mm i samband med institutionsvistelse om de saknar egna medel.
Socialförvaltningens riktlinjer för extra kostnader i samband med
familjehems-placering ger ramar för i vilka situationer och till vad ersättning
kan utbetalas men anger inga summor.
Under perioden juli-15 tom juni-16 uppgick den totala kostnaden för
Familjehem och HVB inom barnavården till ca 38 mkr utav dessa avsåg 785
tkr kostnader enligt ovan.
Att komplettera de befintliga riktlinjerna med en nivåindelad delegation är
ett lämpligt sätt att förtydliga delegationen. För att undvika behov av
återkommande förändringar av delegationsordning är det lämpligt att knyta
beloppen i delegationen till basbeloppet. För 2016 är basbeloppet 44 300 kr,
25 % av basbeloppet är 11 075 kr och 50% 22 150 kr.
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Följande förändring av pkt 2:12 i Socialnämndens delegationsordning
föreslås
Nuvarande lydelse
Beslut om särskilda kostnader för barn och
ungdom samt personer över 18 år i
samband med placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem för
vård eller boende samt i samband med
vistelse i kontaktfamilj eller vård i
öppenvård

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare
- enligt norm och riktlinjer
Arbetsutskott

- utöver norm och riktlinjer
Föreslagen lydelse
om särskilda kostnader för barn och ungdom
samt personer över 18 år i samband med
placering, omplacering eller flyttning från
familjehem eller hem för vård eller boende
samt i samband med vistelse i kontaktfamilj
eller vård i öppenvård

4 kap. 1 §
SoL

- enligt norm och riktlinjer

-Handläggare maximalt 25 % av
basbeloppet per barn och år
-Arbetsledare maximalt 50% av
basbeloppet per barn och år
- över 50% av basbeloppet per
barn och år arbetsutskott

- utöver norm och riktlinjer

Arbetsutskott

Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar att ändra delegationsordningen pkt 2:12 enligt
förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Magnus Stridh
(SD), Ylva Olsson (SD), Birgitta Lagerlund (M), Kevin Lill (S) samt
ersättare Monica Fredriksson (C) och Nicolas Westrup (SD).
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Beslut
Socialnämnden beslutar att ändra delegationsordningen pkt 2:12 enligt
förslag.
________________
Exp:
Göran Fridh
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§ 140

Dnr 2016-000123 700

Antagande av förfrågningsunderlag - Konsulttjänster
inom socialtjänstens område
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med
upphandlare Anette Karlsson.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har under 2015 och 2016 haft behov av att anlita
konsulter för att avhjälpa akut personalbrist inom framförallt
barnavårdsområdet. För att kunna anlita konsulter på ett lagenligt sätt
behöver tjänsten upphandlas.
Upphandling kommer att ske under hösten 2016 och avtalen beräknas var
färdiga till årsskiftet. Bifogat förfrågningsunderlag är utarbetat i samarbete
med upphandlingsfunktionen och syftar till att socialförvaltningen ska sluta
så kallade ramavtal med ett antal företag för att inom avtalets ram kunna vid
behov avropa konsulttjänster.
Förslag till beslut
Att Socialnämnden fastställer bifogat förfrågningsunderlag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Kevin Lill (S),
Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlag avseende
konsulttjänster inom socialtjänstens område.
________________
Exp:
Göran Fridh
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§ 141

Dnr 2016-000007 700

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh informerar om vad som händer när
ensamkommande barn fyller 18 år, om de har permanent uppehållstillstånd
eller om de är asylsökande eller omfattas av ej verkställt utvisningsbeslut.
Han redovisar även frågeställningar kring socialnämndens eventuella ansvar
och hur det kan se ut för personer som inte får ersättning och boende från
Migrationsverket efter avvisningsbeslut (ej EKB).
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om:
-

Nämnden har fått ut den nya organisationen, denna gång med
chefernas namn.

-

Två enhetschefer inom Individ- och familjeomsorg har sagt upp sig.

-

Rekryteringsläget i övrigt är hyfsat. En konsult är inne och arbetar för
närvarande.

-

Arbetsmiljöverket har haft inspektion gällande socialsekreterarnas
arbetssituation. Detta görs i hela Sverige.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Malin
Månsson (S), Kevin Lill (S), Birgitta Lagerlund (M), Ylva Olsson (SD),
Ylva Särnmark (L), Omid Hassib (V), ersättare Nicolas Westrup (SD),
Monica Fredriksson (C) och Sylvia Edvinsson (MP)
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att
återkomma skriftligt med den information som Göran Fridh gett idag
kompletterat med utredning och redovisning av hur andra kommuner gör,
rekommendationer från SKL, Socialstyrelsen etc.
Malin Månsson (S) yrkar att uppdraget även ska inkludera hur Ronnebys
rutiner när barnen fått avslag på sina asylansökningar ser ut jämfört med de
andra kommunerna i Blekinge.
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Kevin Lill (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnaden för
att låta asylsökande 18-åringar att stanna kvar på Curaboendena under sin
resterade skoltid.

Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (S) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att nämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma skriftligt med den information
som Göran Fridh gett idag kompletterat med utredning och redovisning av
hur andra kommuner gör, rekommendationer från SKL, Socialstyrelsen etc
att uppdraget även ska inkludera hur Ronnebys rutiner när barnen fått avslag
på sina asylansökningar ser ut jämfört med de andra kommunerna i
Blekinge.
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnaden för att låta asylsökande
18-åringar att stanna kvar på Curaboendena under sin resterade skoltid.
________________
Exp:
Birgitta Ratcovich
Göran Fridh
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§ 142

Dnr 2016-000006 700

Information & rapporter
Sammanfattning
Pärmen innehållande information från FINSAM och Cura Individutveckling
cirkulerade under mötet.
Malin Månsson (S) informerar om att Cura ser över sin verksamhet och
gjorda avtal. Tittar bl a på att göra om till stödboenden. IVO har gjort en
tillsyn av samtliga Curas boenden – utan anmärkning. Kommundirektörerna
har träffat Cura. Socialnämndens presidium ska tillsammans med
kommunstyrelsens arbetsutskott få information från förbundschef Ann-Sofie
Ström. FINSAM söker ny förbundschef.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Malin
Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Kevin Lill (S) samt ersättare Rolf
Loberg (RP).
Yrkanden
Kevin Lill (S) yrkar att Ann-Sofie Ström bjuds in till Socialnämnden för att
berätta om verksamheten och svara på frågor.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att presidiet får i uppdrag att se när det
kan vara lämpligt och i övrigt att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden bifaller desamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att bjuda in förbundschef
Ann-Sofie Ström vid lämpligt tillfälle och att i övrigt notera informationen
till protokollet.
________________
Exp:
Åsa Evaldsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL och LSS.
Revidering i attestantlisten.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2016-09-14.
Protokollsutdrag:
KS § 266/2016 – Krishanteringsplan för socialförvaltningen.
KF § 291/2016 – Redovisning av utökning av antalet fältsekreterare i
samband med budgetarbetet 2014.
KF § 292/2016 – KKIK Kommunernas Kvalitet I Korthet 2015.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens
protokoll
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Ledamot Martin Moberg lyfter att det kommit en inbjudan från
folkhälsosamordnaren om en utbildning i barnkonventionen 1-2 februari
2017. Ordförande Åsa Evaldsson (M) meddelar att nämnden har ett
begränsat antal platser och att frågan får återkomma vid ett senare tillfälle.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Martin
Moberg (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson M) meddelar att novembermötet blir ett
heldagssammanträde. På eftermiddagen håll ordinarie möte och på
förmiddagen genomförs bl a en ekonomiutbildning. Mer information
kommer. Hon påminner också om kontaktpolitikerlistan.
Omid Hassib (V) vill att förvaltningen vid tillfälle redovisar hur man arbetar
med barn som tillhör familjer med långvarigt ekonomiskt stöd t ex över 18
månader. Ordförande Åsa Evaldsson (M) tar med sig frågan och återkopplar.
Omid Hassib (V) påminner om hans tidigare fråga om Lex Sarah avseende
ett Curaboende har inkommit till kommunen. Förvaltningschef Birgitta
Ratcovich tar med sig frågan. Omid berättar också att han har besökt sin
kontaktverksamhet.
Ylva Olsson (SD) ställer frågor avseende att begära utdrag ur
belastningsregistret från konsulter men även anställda. Ordförande Åsa
Evaldsson (M) tar med sig frågan och återkopplar.
Nicolas Westrup (SD) ställer en fråga om vem som står för kostnaden för
mobilabonnemang och får svaret att det gör Migrationsverket.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Birgitta
Lagerlund (M), Omid Hassib (V) samt ersättare Nicolas Westrup (SD)

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övrigs frågor/ärenden till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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