Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(27)

Sammanträdesdatum

2015-08-25

Socialnämnden
Plats och tid

Listerbysalen, kl. 13 00 - 16 00 ajournering kl 14 35 – 14 45

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen Stadshuset, 2015-09-01

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ann Hermansson
Ordförande

Åsa Evaldsson
Justerare

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

Beslutsinstans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2015-08-25

Datum då anslaget sätts upp

2015-09-02

Datum då anslaget tas ned

2015-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Ann Hermansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 124-142

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Birgitta Larsson (RP), 1:e vice ordförande
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande
Ylva Särnmark (FP)
Ann Arleklo (S)
Thomas Svensson (S)
Kevin Lill (S)
Omid Hassib (V)
Ylva Olsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Therese Åberg (M)
Monica Fredriksson (C)
Martin Moberg (S)
Magnus Stridh (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Sylvia Edwinsson (MP)
Linda Johansson (SD)

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 125 -135
Anna Larsson, LSS-handläggare § 134
Ann Hermansson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

3(27)

Socialnämnden

Ärendelista
§ 124 Dnr 2015-000001 700

5

Val av justerare .................................................................................. 5
§ 125 Dnr 2015-000010 709

6

Sekretess och tystnadsplikt ................................................................ 6
§ 126 Dnr 2015-000109 751

7

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, meddelande och begäran
om yttrande. ....................................................................................... 7
§ 127 Dnr 2015-000114 751

8

Inspektionen för Vård och Omsorg – meddelande och begäran om
yttrande. ............................................................................................ 8
§ 128 Dnr 2015-000002 700

9

Individärende/Sekretess..................................................................... 9
§ 129 Dnr 4837

10

Individärende/Sekretess................................................................... 10
§ 130 Dnr 5081

11

Individärende/Sekretess................................................................... 11
§ 131 Dnr 4353

12

Individärende/Sekretess................................................................... 12
§ 132 Dnr 4355

13

Individärende/Sekretess................................................................... 13
§ 133 Dnr 2015-000070 750

14

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning ........................ 14
§ 134 Dnr 2015-000023 709

15

Delegationsärenden ......................................................................... 15
§ 135 Dnr 2015-000094 007

16

Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av anmälan om barn
som misstänks fara illa ..................................................................... 16
§ 136 Dnr 2015-000100 040

20

Komplettering budget 2016-2017, plan för 2018-2019...................... 20
§ 137 Dnr 2015-000052 700

21

Socialnämndens målarbete .............................................................. 21
§ 138 Dnr 2015-000081 739

22

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade och ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§
socialtjänstlagen. ............................................................................. 22
§ 139 Dnr 2015-000005 700

23

Aktuellt i verksamheten .................................................................... 23
§ 140 Dnr 2015-000024 709

25

Delegationsbeslut ............................................................................ 25
§ 141 Dnr 2015-000006 700

26

Delgivningsärenden mm .................................................................. 26
§ 142 Dnr 2015-000012 700

Justerandes sign

27

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

Socialnämnden

Övriga ärende/frågor. ....................................................................... 27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

Socialnämnden

§ 124

Dnr 2015-000001 700

Val av justerare
Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 125

Dnr 2015-000010 709

Sekretess och tystnadsplikt
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) tar upp ett ärende, tillsammans med
förvaltningschef Birgitta Ratcovich, gällande sekretess, tystnadsplikt och jäv.
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller upp till
70 år. Otillåtet röjande av sekretessbelagd uppgift är straffsanktionerat.
När det gäller jäv är det viktigt att den som är jävig snarast meddelar detta,
inte vänta till sammanträdet. Ledamoten får varken delta eller närvara vid
handläggningen och beslut i ärendet och måste lämna sammanträdeslokalen.
Detta är ett egenansvar. Ordförande eller annan ledamot kan ta upp frågan
om jäv. Om den ”utpekade” inte själv anser sig jävig kan ordförande låta
nämnden besluta i frågan.
När det gäller handlingar rörande individärende i socialnämnden är dessa
stämplade med sekretess. Det är mycket viktigt att dessa förvaras på ett
säkert sätt i hemmiljön och att de lämnas in till sekreteraren efter mötet
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD), Omid Hassib
(V), Kevin Lill (S), Malin Månsson (S) samt tjänstgörande ersättarna Martin
Moberg (S) och Magnus Stridh (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 126

Dnr 2015-000109 751

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, meddelande
och begäran om yttrande
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har till Socialnämnden översänt en
begäran om yttrande över klagomål från privatperson gällande handläggning
av barnärende.
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner yttrandet.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva
Olsson (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i
ärendet och översända detsamma till Inspektionen för Vård och Omsorg.
________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg
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§ 127

Dnr 2015-000114 751

Inspektionen för Vård och Omsorg – meddelande och
begäran om yttrande
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har till Socialnämnden översänt en
begäran om yttrande över klagomål från enskild person gällande
handläggning av familjehemsärende.
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner yttrandet
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Olsson (SD) Kevin Lill (S), samt tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson
(C).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i
ärendet och översända detsamma till Inspektionen för Vård och Omsorg.
________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg
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Individärende/Sekretess
________________
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Individärende/Sekretess
________________
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§ 130

Dnr 5081

Individärende/Sekretess
________________
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§ 131

Dnr 4353

Individärende/Sekretess
________________
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§ 132

Dnr 4355

Individärende/Sekretess
________________
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§ 133

Dnr 2015-000070 750

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar, tillsammans med förvaltningschef Birgitta
Ratcovich, följande redovisning av verksamhetsuppföljning för januari – juni.
Mått

jan

Antal inkomna
anmälningar/ansökningar
Varav EKB
Antal inledda utredningar
Varav EKB
Antal pågående utredningar
Varav EKB
Mer än 4 mån, ej förlängd
Antal pågående placeringar
Familjehem
Nätverkshem/släkting hem
HVB
SiS
Antal nya placeringar1

feb

mars april maj

juni

72
3
31
8
135
19
29

70
1
38
3
152
24
36

103
3
33
1
147
17
31

93
6
41
4
168
18
27

61
7
29
5
171
15
15

77
12
28
11
162
21
20

41
27
35
3

40
29
39
3

40
30
42
3

40
33
39
4

39
34
35
4

39
33
42
4

8

9

7

5

5

11

2

Antal avslutade placeringar
7
3
4
8
3
Gäller ej omplaceringar i någon form, endast ny placering av unika barn.
2
Gäller helt avslutade insatser (SoL/LVU på unika barn)

5

1

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Särnmark
(FP) samt Omid Hassib (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet.
________________
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§ 134

Dnr 2015-000023 709

Delegationsärenden
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut.
LSS-handläggare Anna Larsson redogör för fem delegationsbeslut
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Larsson (RP) samt Ylva Olsson (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningarna till protokollet samt att
ärenden är genomförda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 135

Dnr 2015-000094 007

Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av
anmälan om barn som misstänks fara illa
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh redovisar, tillsamman med förvaltningschef
Birgitta Ratcovich, den revisionsrapport, ”Granskning av hantering av
anmälan om barn som misstänks fara illa” från de förtroendevalda
revisorerna, som översänts till Socialnämnden för yttrande.
Rapporten och yttrandet har varit utsänd till ledamöter och ersättare.
Revisionens rapport visar enligt Socialnämndens uppfattning på att
Socialförvaltningen hanterar anmälningar om barn som far illa på ett
ändamålsenligt sätt. Att den höga och kraftigt ökande ärendebelastningen
enligt revisionsrapporten leder till avvikelser i form av att ett antal
förhandsbedömningar och utredningar inte slutförs inom den lagstadgade
tiden är allvarligt.
Svårigheterna med hög arbetsbelastning och rekrytering är ett problem för
socialtjänsten i hela landet
De brister som uppmärksammats i rapporten hanteras enligt Socialnämndens
uppfattning med de förbättringsåtgärder som vidtagits och planeras.
Bakgrund
Ronneby kommuns förtroendevalda revisor har gett i uppdrag till EY att
granska huruvida socialnämnden i Ronneby hantera anmälningar om barn
som far illa på ett ändamålsenligt sätt. EY:s rapport lämnades den 15/5 2015
till Socialnämnden och revisorerna vill ha Socialnämndens yttrande över
rapporten senast 150915.
Rapportens innehåll
I rapporten gör EY bedömningen att handläggningsrutiner ger en god
beskrivning av hanteringen av orosanmälningar och de ser positivt på den
nyligen genomförda riskanalysen. EY anser vidare att ansvarsfördelning är
tydlig, väl dokumenterad och ändamålsenlig. De menar även att det
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som är under upprättande
utgör en grund för fortsatt arbete med förbättring och uppföljning.
Den höga arbetsbelastningen medför enligt EY avvikelser i form av att ett
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antal förhandsbedömningar och utredningar inte slutförs inom den
lagstadgade tiden. EY ser allvarligt på detta med tanke på omfattningen och
att avvikelserna tycks ha normaliserats.
Informationsutbytet på olika nivåer mellan skola/förskola och socialtjänsten
har enligt rapporten blivit lidande de senaste året på grund av den höga
arbetsbelastningen. I rapporten pekas även på behovet av tydliggörande av
ansvarsförhållande inom skolan i de gemensamma rutinerna för skola /
förskola och socialtjänst.
I rapporten rekommenderar EY socialnämnden att







Löpande, och under hela året, följa upp avvikelser vad gäller tiden
för förhandsbedömningar och utredningar, samt hitta former för
kvalitetsgranskning av förhandsbedömningar. Det senare gäller
företrädesvis motiv i skyddsbedömningar och beslut om att inte
inleda utredning, samt motiv till att förlänga tidsfristen för
förhandsbedömning.
Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa antalet släpande
förhandsbedömningar och barnavårds-utredningar.
Tillse att befintliga dokument kontinuerligt uppdateras utifrån
gällande rätt och rekommendationer.
Fortsatt följa bemanningsläge och ärendebelastning inom barn- och
familjeenheten, samt se till att personalbehov, risker och möjliga
strategier utreds ur ett fler-årsperspektiv.
Säkerställa att det föreligger ändamålsenliga och strukturerade
former för nämnds- och förvaltningsövergripande samverkan och
informationsutbyte på området för anmälningar om barn som
misstänks fara illa.

IVO – granskning av förhandsbedömningar
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde 150624 en inspektion av
Socialnämndens förhandsbedömningar. Granskningen är inte slutförd men
av IVO:s protokoll från granskningen framgår att tiden för
förhandsbedömning inte följs
i alla ärenden, att det inte alltid framgår befattning på den som gjort
skyddsbedömningen. Vidare dokumenteras inte alltid orsaken till att
handläggaren inte talat med barnet och utredning inleds inte alltid vid
uppgifter om våld.
Sammanfattningsvis pekar IVO:s protokoll på brister i dokumentation och
kvalitet i förhandsbedömningarna.
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Vidtagna och planerade åtgärder
Socialnämnden får varje månad rapporter om antalet avvikelser när det gäller
tiden för förhandsbedömningar och utredningar. För att förstärka
kvalitetsgranskningen av förhands- och skyddsbedömningar föreslås att ett
urval av förhandsbedömningar ska redovisas till Socialnämnden varje
månad.
Myndighetskontoret har under våren 2015 genomfört en organisationsutredning som lett till en ny organisation som träder i kraft 150901. I den nya
organisationen är ansvaret för barnavården uppdelat mellan två enhetschefer
med ett mindre antal handläggare per enhetschef. En nybildad enhet,
Utredningsenheten Barn, har ansvar för alla förhandsbedömningar/
utredningar. I enheten som består av 8 handläggare finns utöver enhetschef
en teamledare. Det utökade arbetsledningsstödet för utredarna ger större
möjligheter att förbättra kvalitén på förhands-bedömningar och utredningar
och förhindra att de inte slutförs i tid.
Styrdokumenten är en del av Socialförvaltningens Kvalitets och
ledningssystem och uppdateras regelbundet. Sedan våren 2015 publiceras
styrdokument för socialförvaltningen samlat på kommunens intranät och
uppdateras av kvalitetssamordnaren.
Bemanningsfrågan kommer att följas upp löpande och social-nämnden har i
samband med budgetarbetet inför 2016 äskat medel för utökad bemanning
inom barnavården.
Samverkansorganet mellan Skola och Socialtjänst, SSO, får i uppdrag att
revidera rutiner för samverkan omkring anmälningar och att utarbeta en plan
för informationsinsatser framförallt inom skolan.
Bedömning
Revisionens rapport visar enligt Socialnämndens uppfattning på att
Socialförvaltningen hanterar anmälningar om barn som far illa på ett
ändamålsenligt sätt. Det finns uppdaterade och tydliga rutiner och
ansvarsfördelningen är tydlig och väldokumenterad.
De brister avseende uppdatering av dokument som funnits, hanteras inom
ramen för förvaltningens Kvalitets- och ledningssystem.
Att den höga och kraftigt ökande ärendebelastningen enligt
revisionsrapporten leder till avvikelser i form av att ett antal
förhandsbedömningar och utredningar inte slutförs inom den lagstadgade
tiden är allvarligt med tanke på omfattningen och att avvikelserna tycks ha
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normaliserats. Det är därför mycket viktigt att Socialnämnden noga följer
utvecklingen när det gäller avvikelser.
Svårigheterna med hög arbetsbelastning och rekrytering är ett problem för
socialtjänsten i hela landet. En viktig uppgift för Socialnämnden är att
analysera och bedöma vilken bemanning och kompetens som är rimlig i
förhållande till den ökade ärendemängden och aktivt arbeta för att förbättra
de lokala förutsättningarna för kunna rekrytera personal med rätt kompetens.
De åtgärder som vidtagits med tillsvidare anställningar och lönetillägg
behöver följas upp och kompletteras med fler åtgärder.
Sammantaget anser Socialnämnden att anmälningar om barn som far illa
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. De brister som uppmärksammats i
rapporten hanteras enligt Socialnämndens uppfattning med de
förbättringsåtgärders som vidtagits och som planeras.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående yttrande.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Malin
Månsson (S), Kevin Lill (S), Omid Hassib (V) samt Ylva Olsson (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i
ärendet och översända detsamma till de förtroendevalda revisorerna.
________________
Exp.
De förtroendevalda revisorerna
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§ 136

Dnr 2015-000100 040

Komplettering budget 2016-2017, plan för 2018-2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Ett nytt LSS assistansärende har inkommit som inte finns med i det
budgetförslag som beslutades av Socialnämnden under juni månad. 22
timmar per vecka som verkställs av ett privat bolag med start 2015-06-26.
Baserat på de antaganden som gjordes i det beslutade budgetförslaget
innebär detta ärende en kostnad om 329 tkr för år 2016, 334 tkr för år 2017,
339 tkr för år 2018 och 343 tkr för år 2019.
Ett förslag på korrigerad budget redovisas.
Förslag till beslut
Att socialnämnden antar ovanstående förslag.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Ylva Särnmark (FP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att göra en korrigering i budgetmaterialet enligt
ovanstående redovisning.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 137

Dnr 2015-000052 700

Socialnämndens målarbete
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
På sammanträdet i juni presenterades ett förslag till mål för socialnämnden.
Måldokumentet är infört i Stratsys och det ska kunna gå att följa ”en röd
tråd” i ärendet. Det ska finnas bra målformulering och rätt indikatorer till
uppsatt mål. Samma mål kan finnas i flera verksamheter men presenteras
som ett gemensamt mål.
Ett förslag till målformulering och indikatorer med mätperiod och målvärde
presenteras för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva
Olsson (SD).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar att målet om attraktivt boende ska flyttas över till
målet om en bra socialtjänst.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att bifalla presenterat förslag med den revideringen
att målet om attraktivt boende flyttas över till målet om en bra socialtjänst.
________________
Exp.
Kvalitets utvecklare Sofia Wildros
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§ 138

Dnr 2015-000081 739

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade och ej verkställda beslut enligt 4 kap
1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra
kvartalet redovisas för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) samt
tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet.
________________
Exp.
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:

Justerandes sign



Arbetscenter – En arbetshandledare bedriver daglig verksamhet i
lånade kontorslokaler i ett hus bredvid de gamla industrilokalerna,
med ansvar för sex personer. Två personer arbetar mestadels med
pedagogiska uppgifter inomhus. En person arbetar ute och gör fint på
området, en kille arbetar med en utegrupp som fixar i kommunen.
Två personer har externa placeringar. En deltagare har beretts plats
på SFi cafét istället för Arbetscenters café. Tre personer har fått
placering på Persborgs dagliga verksamhet. En person har beretts
plats på Oden. Förstärkt bemanningen med en arbetshandledare på
Oden, då de deltagare som är där kräver mer stöd.
Upplevelsen idag är att både Oden och Persborg har ”fullt” hus. Det
är svårt att tillgodose alla behov, både vad gäller trygg och
förutsägbar arbetsmiljö samt stimulerande arbetsliknande daglig
verksamhet. Enheterna upplevs trångbodda och behov av ytterligare
lokal finns. Enhetscheferna Jessica Masmanidou och Peter Börjesson
har fått i uppdrag att se över daglig verksamhet/sysselsättningen.
Ärendet kommer att tas upp i samband med budgetarbetet.



Receptionen har fungerat under sommaren. Socialnämnden, §
119/2015, har hos kommunstyrelsen begärt extra medel för en tjänst
och KS/AU har beslutat att socialnämnden beviljas medel på 100 tkr
från balanskontot för flyktingmottagning för att finansiera tjänsten i
beslutsförslaget. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige.



Ensamkommande flykting barn, socialförvaltningen har i sommar
mottagit ca 40 ensamkommande barn, Ronneby har i dagsläget 69 st
barn placerade. Det är svårt att placera ut barnen som kommer då det
inte finns några platser. En diskussion förs med Länsstyrelsen om
fördelningsprincipen.



Kommunalråd Roger Fredriksson (M), kommundirektör Magnus Widen
och Göran Fridh har deltagit i ett besök tillsammans med en Rumänsk
delegation, som vill ha hjälp i hemlandet. De har bl a besökt
Lantbruksskolan.

Utdragsbestyrkande
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Tre beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Ärenden har
avslutats.



En person som är missnöjd i ett barnavårdsärende har fått tillstånd av
polisen att demonstrera utanför Stadshuset på fredag. Alla frågor som
rör detta ärende ska vidarebefordras till ordförande Åsa Evaldsson (M).
Hot som framställs mot någon inom Socialförvaltningen/nämnden måste
anmälas till polisen.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill
(S), Ylva Olsson (SD), Thomas Svensson (S), Omid Hassib (V),
tjänstgörande ersättarna Magnus Stridh (SD), Martin Moberg (S) samt
ersättare Anna-Mi Tamsel (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 2015-000024 709

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Revidering i attestantlistan.
Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Redovisning av tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker.
Meddelande om upphörd servering av alkoholdrycker.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Ylva Olsson (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
KF § 171/2015 - Tertialrapport 2015-04-30.
KF § 177/2015 – Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Migrationsverket – Information från Migrationsverket om anvisningsläget
för mottagande av ensamkommande barn. (Utskickat till alla ledamöter och
ersättare)
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

Socialnämnden

§ 142

Dnr 2015-000012 700

Övriga ärende/frågor.
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar den information från
Migrationsverket, som sänts ut till ledamöter och ersättare.
En fråga ställs om hur det ekonomiska läget ser ut. Det är ett glapp från juni
till augusti och det bör ske en ekonomisk uppföljning i augusti.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att förvaltningen håller på med
budgetarbetet för att få fram ett resultat till tertial II per den/31 augusti.
2015.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Kevin
Lill (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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