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2012/9 

§ 132  Tertialuppföljning II per 31 augusti 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-19 Tertialuppföljning II per 31 augusti.     

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-12 Soc AU § 124/2012 2012-09-11, 
Preliminär rapport Tertial II per 31 augusti 
2012. 

   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med ekonom Anna Lindén, en rapport 
från Tertial II per 31 augusti 2012 för Socialförvaltningen/nämnden. 

Sammanfattning 
Socialnämndens prognos för 2012 visar på ett positivt utfall om 5 011 tkr. Prognosen utgörs till 
större delen av minskade kostnader för institutionsvård barn och unga samt inom området personlig 
assistans. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd håller sig inom given budgetram. Verksamheten har 
arbetat med att förbättra och utveckla öppenvårdsinsatser på hemmaplan för barn/unga och deras 
familjer, vilket kommer att fortsätta. 
 
Socialnämnden har beslutat att inrätta en personalpool för att minimera antalet timanställda och för 
att öka kvaliteten för brukarna genom att minska ner antalet personal. Utvärdering ska ske efter ett 
år.  
 
Området personlig assistans visar i prognos på ett överskott om 1 500 tkr. Prognosen kan vara något 
osäker efter att försäkringskassan gjort sina omprövningar.  
 
Socialnämnden har under året haft ett antal ej verkställda beslut gällande kontaktpersoner och 
verkställighet av beslut om gruppbostad. Det råder en viss osäkerhet om Socialstyrelsen kommer att 
utdöma vite. 
 
Rapport över Socialnämndens uppföljning av verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv genomfördes. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ylva Särnmark, FP, Leif Olsson, 
S, Omid Hassib, V, Tomas Lundberg, M, Åsa Evaldsson, M, Malin Månsson, S, Birgitta Larsson, 
RP, Ingrid Karlsson, S, samt tjänstgörande ersättare Monica Fredrikson, C. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Tertial II per 31 augusti 2012 och översända densamma till 
Kommunstyrelsen/budgetbredningen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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2012/9 

§ 133  Omdisponering i budget för Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-03 Omdisponering av budget, av medel från 

Resursfördelning.  
   

      

Ekonom Anna Lindén föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
En omdisponering av medel från Resursfördelning - personal personligt utformat stöd, 
omdisponering av övergångsbostäder - byte av ansvar, omdisponering av kapitalkostnader – 
investeringar på Rosengatan från 723000 reserv. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valterson, C. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad omdisponering i budget för Socialnämnden. 
_____________________ 
Exp. 
Ekonomienheten
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§ 134  Redovisning av delegationsärenden. 
 
Socialsekreterare Gerda Carlsson redogör för fem delegationsbeslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valterson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Omid Hassib, V, 
Tomas Lundberg, M, Ewa Svensson, S, Birgitta Larsson, RP, samt Birgitta Lagerlund, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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2012/22 

§ 135  Sysselsättning - redovisning av praktikplatser. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Försörjningsenheten redovisning av 

sysselsättning för socialbidragstagare.  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-03-07 SOC § 33/2012 2012-02-28, 
Sysselsättning för socialbidragstagare. 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-09 Sysselsättning - redovisning av 
praktikplatser.  

   

      

Enhetschef Jessica Bergkvist föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Under våren har Försörjningsenheten tagit fram en ”Meny” över de insatser som finns tillgängliga 
bortsett från de arbetsmarknadsåtgärder som Arbetsförmedlingen förfogar över, se bilaga. Denna 
Meny är ofta en utgångspunkt i de diskussioner som dagligen förs kring sysselsättning för 
socialbidragstagare och hur handläggarna ska kunna stödja individerna att bli självförsörjande.  
 
För att få en bild över socialbidragstagarnas sysselsättning har undertecknad valt att titta på hur det 
har sett ut under augusti månad 2012. Alla hushåll har inte ansökt om försörjningsstöd för augusti 
månad och av de som har ansökt har inte heller alla beviljats bistånd på grund av olika anledningar.  
 
Handläggarna på Försörjningsenheten har gått igenom sina ärenden för att göra en sammanställning 
av hur sysselsättningsgraden har sett ut under augusti månad. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Lagerlund, M, Malin 
Månsson, S, Ylva Särnmark, FP, Åsa Evaldsson, M, samt Tomas Lundberg, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 
Jessica Bergkvist får i uppdrag att återkomma till nämnden var sjätte månad för redovisning i 
ärendet.  
_____________________ 
Exp. Jessica Bergkvist
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2011/197 

§ 136  Ansökan om medel för särskild förordnad vårdnadshavare. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-19 Regelverk för särskild förordnad 

vårdnadshavare.  
   

2 Beslut från annan myndighet 2012-06-19 § 189 Ansökan om medel för särskild 
förordnad vårdnadshavare., 
Kommunstyrelsen. 

   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i samband med behandling av ärende ang. ersättning för särskilt förordnad 
vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn begärt en översyn av regelverket och ersättningar 
för särskilt förordnad vårdnadshavare. 
 
Nuläge 
Särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten. Tingsrätten utser särskilt förordnad 
vårdnadshavare när en underårig saknar vårdnadshavare, stadigvarande fostras i ett annat enskilt 
hem eller om bägge föräldrarna gjort sig skyldiga till försummelse eller brister i omsorgen som 
medför bestående fara för hälsa och utveckling.  
 
Socialnämnden har ansvar för att anmäla till tingsrätten om en underårig är i behov av särskilt 
förordnad vårdnadshavare.  
 
Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare uppkommer i huvudsak vid följande situationer; 
 

• Socialnämnden aktualiserar enligt 6 kap 8 § SoL en vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § 
FB därför att ett barn stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat hem än det egna. Det 
är barn som varit familjehemsplacerade under en längre tid och där socialnämnden anser att 
det är uppenbart bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till familjehemmet. 
 
I de här fallen ersätts de särskilt förordnade vårdnadshavarna som familjehem på samma sätt 
som innan de blev särskilt förordnade vårdnadshavare. Socialnämnden har ett ansvar för att 
erbjuda f d familjehem som blivit särskilt förordnade vårdnadshavare stöd och hjälp. 
Överförmyndarnämnden har ett tillsynsansvar om den underårige har egna medel som den 
särskilt förordnade vårdnadshavaren förvaltar.  
 
F n finns det 5 stycken barn där Socialnämnden ersätter särskilt förordnade vårdnadshavare.  
 

• Socialnämnden aktualiserar behov av särskilt förordnade vårdnadshavare enligt FB 6 kap § 
8 a för ensamkommande flyktingbarn. Det gäller ensamkommande flyktingbarn som fått 
uppehållstillstånd. De ersätts fn på samma sätt som gode män för ensamkommande 
flyktingbarn som fått uppehållstillstånd dvs med ett arvode på 1 000 kr per månad och 
omkostnad 500 kr per månad för sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden administrerar både 
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ersättningen till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande 
flyktingbarn.  

 
• Särskilt förordnade vårdnadshavare kan även utses enligt 6 kap 9 § FB när bägge föräldrarna 

är avlidna. Tingsrätten kan utse särskilt förordnad vårdnadshavare efter anmälan från 
socialnämnden eller när tingsrätten på annat sätt får kännedom om förhållandet. Ofta utses 
någon släkting till särskild förordnad vårdnadshavare. Någon ersättning utgår oftast inte. 
Överförmyndarnämnden har ett tillsynsansvar om den underårige har egna medel som den 
särskilt förordnade vårdnadshavaren förvaltar.  
Överförmyndarnämnden har möjlighet att ersätta särskilt förordnad vårdnadshavare för 
förmyndarskapet enligt 12 kap16 § FB. 

Bedömning  
Socialnämnden fick av KS den 5/6 2012 uppdraget att se över regelverket gällande särskilt 
förordnad vårdnadshavare. Reglerna kring särskilt förordnad vårdnadshavare finns i 
Socialtjänstlagen och Föräldrabalken och de gällande reglerna tillämpas vid handläggningen både 
hos Socialnämnden och Överförmyndarnämnden. 
 
När det gäller ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare kan den se ut på två sätt. Antingen en 
ersättning lika med familjehemersättning när barnen bor hos sina särskilt förordnade 
vårdnadshavare som tidigare varit familjhem. Att vårdnadshavarna i de fallen får ersättning för sitt 
arbete på samma sätt som familjehem måste anses rimligt. För särskilt förordnade vårdnadshavare 
för ensamkommande flyktingbarn betalas en lägre schablonersättning. Det måste anses skäligt att de 
särskilt förordnade vårdnadshavarna får ersättning för sitt arbete. Det är även rimligt att de ersätts 
med ett lägre belopp än f d familjehem eftersom barnen inte bor hos dem. Ersättning följer 
ersättningen för gode män till ensamkommande flyktingbarn som fått PUT (permanent 
uppehållstillstånd) vilket får anses skäligt då uppdragen är likvärdiga. 
 
För personer som blir särskilt förordnade vårdnadshavare för avlidna släktingars barn utgår i 
dagsläget ingen ersättning, om inte barnen är familjehemsplacerade.  
 
Enligt Socialnämnden finns det ingen anledning att i nuläget ändra regelverket när det gäller 
ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, 
Ewa Svensson, S, samt Omid Hassib, V. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar, med ovanstående utredning, att det i nuläget inte finns anledning att ändra 
i regelverket när det gäller ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare.  
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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2012/92 

§ 137  Begäran om yttrande  och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.    

2 Handling 2012-08-21 Begäran om yttrande och handlingar.    

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetscheferna Jörgen Nilsson och Eira Bring 
föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 
 
Ingrid Karlsson, S, m fl ledamöter påtalar att det bör göras revideringar i texten innan beslut tas i 
ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, 
Omid Hassib, V, Åsa Evaldsson, M, samt Ylva Särnmark, FP.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra viss revidering i texten samt att ge presidiet i uppdrag att fatta 
beslut om yttrande i ärendet.  
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Socialnämndens presidie 
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2012/90 

§ 138  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.    

2 Handling 2012-08-21 Begäran om yttrande och handlingar.    

      

Verksamhetschef Eira Bring föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/104 

§ 139  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.     

2 Handling 2012-09-03 Begäran om yttrande och handlingar.    

 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. Ärendet är verkställt den 24 september 2012. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/93 

§ 140  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.     

2 Handling 2012-08-21 Begäran om yttrande och handlingar.    

      

Verksamhetschef Eira Bring föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, Omid Hassib, V, Åsa Evaldsson, M, samt tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson, C. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra viss revidering i texten samt att ge presidiet i uppdrag att fatta 
beslut om yttrande i ärendet.  
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Socialnämndens presidie 
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2012/94 

§ 141  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.     

2 Handling 2012-08-21 Begäran om yttrande och handlingar.    

      

Verksamhetschef Eira Bring föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra viss revidering i texten samt att ge presidiet i uppdrag att fatta 
beslut om yttrande i ärendet.  
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Socialnämndens presidie 
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2012/106 

§ 142  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.     

2 Handling 2012-09-03 Begäran om yttrande och handlingar.    

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar utredning i 
ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, och Leif 
Olsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/105 

§ 143  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.     

2 Handling 2012-09-03 Begäran om yttrande och handlingar.    

 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/95 

§ 144  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.     

2 Handling 2012-08-21 Begäran om yttrande och handlingar.    

      

Verksamhetschef Eira Bring föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Malin Månsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra viss revidering i texten samt att ge presidiet i uppdrag att fatta 
beslut om yttrande i ärendet.  
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Socialnämndens presidie 
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2012/96 

§ 145  Begäran om yttrande och handlingar.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Yttrande.    

2 Handling 2012-08-21 Begäran om yttrande och handlingar.    

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Eira Bring föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby översänt en begäran om yttrande över 
handläggningen av ett ej verkställt beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Lagerlund, M, Omid 
Hasssib, V, Åsa Evaldsson, M, Leif Olsson, S, samt Ylva Särnmark, FP.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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Socialnämnden 2012-09-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/103 

§ 146  Synpunkter och klagomål inom handikappomsorg. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-09-12 Soc AU § 135/2012 2012-09-11, 

Synpunkter och klagomål. 
   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
En redovisning av inkommen synpunkt/klagomål inom Råd, Stöd och Service redovisas för 
ledamöterna. De synpunkter som framförts har besvarats/bemötts av enhetschefen.  

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera synpunkter/klagomål 2012 till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, 
Birgitta Lagerlund, M, samt Malin Månsson S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera synpunkter/klagomål 2012 till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-09-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/31 

§ 147  Aktuellt i verksamheten/information 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om: 
 

• Lex Sarah anmälan gällande bemötande och dokumentation. 
 

• Beslut från Socialstyrelsen gällande klagomål angående handläggning av ärende. 
Socialstyrelsen har avslutat ärendet. 

 
• Socialstyrelsen har beslutat tilldela Socialnämnden 300 tkr för att kvalitetsutveckla sitt 

arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ewa Svensson, 
S, Ingrid Karlsson, S, samt Ylva Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-09-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/11 

§ 148  Delegationsbeslut. 
 
Pärmen delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 
 
Redovisning av beslut gällande SoL och LSS. 
 
Redovisning av delegationsbeslut för augusti. 
 
Revidering i attestantlistan 2012-09-21 för Socialförvaltningen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-09-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/12 

§ 149  Skrivelser /delgivning mm. 
      

Pärmen skrivelser/delgivning cirkulerade under mötet. 
 
Skrivelse från Tekniska förvaltningen angående försäljning av fastigheter. 
 
Protokollutdrag: 
KF § 216/2012 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Socialnämnden, Marina 
Tvermoes, SD, samt nyval. 
KF § 225/2012 Beslut om att anta en reviderad Barn och ungdomspolitisk strategi för Ronneby 
Kommun 2012-2015. 
KF § 228/2012 – Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag för inventarier. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivning till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-09-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150  Kurser & Konferenser. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att presidiet deltagit i utbildning om 
Familjehemsplacerade barn den 20 september, redovisning kommer på nästa möte. 
 
Att hon deltagit i Finsam Kultur och Hälsa, minnesanteckningar är utskickade. 
 
En studieresa är planerad för Finsams ledamöter och ersättare till Välfärdskonferens i Göteborg. 
 
En inbjudan till föreläsningar – Psykiatri veckan 41 – en vecka med fokus på psykiatri. 

• ADHD –Vänd det till något positiv, i Karlskrona den 8 oktober och i Olofström den 9 
oktober. 

• Glimtar ur en parallell värld – en föreläsning om autism, Sölvesborg den 10 oktober. 
• Veckan avslutas med SV Arena – diskussionsforum kring psykiska funktionsnedsättningar i 

Ronneby den 12 oktober.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta Ordförande Kristna Valtersson, C, delta i SV Arena – 
diskussionsforum kring psykiska funktionsnedsättningar den 12 oktober, Brunnsparkens Café och 
Restaurang. 
 
Låta de ledamöter som vill delta i Psykiatri veckans föreläsningar göra det mot reseersättning. 
_____________________ 
Exp. 
Kristina Valtersson 
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Socialnämnden 2012-09-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151  Övriga frågor. 
 
Åsa Evaldsson, M, redovisar tillsamman med Ingrid Karlsson, S, från uppstartskonferens gällande 
Internationell strategi – EU kompetens Småland/Blekinge den 6 september i Växjö. 
 
Satsningen på en EU-coach till sju utvalda kommuner, Karlskrona, Nybro, Ljungby, Sävsjö, Tranås, 
Växjö och Ronneby är en del av projektet.  
 
Kommunerna presenterade hur långt de kommit i sitt arbete och vilka förväntningar de hade på 
projektet och EU-coachen. Kommunerna ska ta fram utvecklingsområden de vill arbeta med. 
 
Den internationella projekutvecklaren från Gävle informerade om Gävle kommuns arbete med 
internationaliseringen. Kommunen har ca 6 000 tusen anställda varav 4 heltidstjänster inom Eu-
projektet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, Birgitta Lagerlund, M, samt Ylva Särnmark, FP.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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