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§ 1  Information – ensamkommande flyktingbarn 
      

Flyktingsamordnare Sabina Bico lämnar information om ensamkommande flyktingbarn. 
Den 1 juli 2006 gjordes lagändringar i syfte att förbättra mottagandet av ensamkommande barn. 
I korthet innebär ändringarna att boendet för ensamkommande barn ska tillhandahållas av 
kommunerna. Motiven till detta är att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att 
möta barn i utsatta situationer anses finnas inom kommunernas socialtjänst. 
 
Ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen fördelas idag mellan stat och kommun. 
Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövningen. Kommuner har träffat överenskommelse med 
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn ansvara för barnens boende och 
omvårdnad, för detta får kommunerna ersättning av staten. Så fort ett barn kommer till en kommun 
ske en god man utses av den kommun där barnet vistas. En god man har både rätt och skyldighet att 
bestämma i alla frågor som rör barnet. Barnet har rätt till skolgång och sjukvård som andra barn. 
Kommunen får ett årligt belopp på 500 tkr samt en fast ersättning för varje belagd plats. 
 

500 000 kr, en gång per år för administrativa kostnader; 1 900 kr per barn/per dag 
Intäkter: 

Utredningskostnader  1x 31 000 per barn (förstaplacering) andra gången är det 30 000 kr per barn 
(vid kommunplacering) så 61 000 kr per barn för sociala kostnader dvs utredningar. 
Eftersökning av faktiska kostnader för godemäns arvode och tolkkostnader under asyltiden.  
80 000 kr schablonersättning efter uppehållstillstånd utbetalas under 2 år.  

1 700 kr per barn, 7 per dag till Cura Park (HVB-hemmet) 
Utgifter: 

0,75 % tjänst socialsekreterare  
0,50% tjänst överförmyndaren   
20 000 kr per barn till skolan ett engångsbelopp för extraordinära kostnader 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Ingrid Karlsson, S, 
Birgitta Lagerlund, M, Tomas Lundberg, M, Birgitta Larsson, RP, Ylva Särnmark, FP, samt 
verksamhetschef Eira Bring.  

Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack för en givande och 
mycket intressant information. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 
_____________________ 
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2011/197 

§ 4  Ansökan om medel för särskild förordnad vårdnadshavare. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2011-12-21 SOC § 182/2011 2011-12-13, Ansökan 

om medel för särskild förordnad 
vårdnadshavare. 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-12-05 Ansökan om medel för särskild förordnad 
vårdnadshavare.  

   

      

Socialnämnden beslutade under § 182/2011 att återremittera ärendet för vidare handläggning när det 
gäller kostnaderna. 

Sammanfattning 
Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att det i samband med sammanträdet framkommit 
uppgifter som gör att ärendet återigen behöver utredas när det gäller arvode/ersättning så att samma 
regler gäller, som för Överförmyndarnämnden, då de har ansvar för administration av utbetalning.    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Socialförvaltningen för vidare utredning.  
_____________________ 
Exp. 
Socialförvaltningen 
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§ 5  Redovisning av delegationsärende, Individ- och familjeomsorgen. 
      

Socialsekreterare Jessica Bergqvist redogör för fem delegationsbeslut avseende ekonomiskt bistånd.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Larsson, RP, och Omid 
Hassib, V. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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§ 6  Redovisning av delegationsärende inom Handikappomsorgen. 
      

LSS-handläggare Moa Matsson redogör tillsammans med enhetschef Catherine Tikkanen för ett 
delegationsärende avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Ingrid Karlsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendet är handlagt enligt 
delegationsordningen. 
_____________________ 
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2012/10 

§ 8  Höjning av taxor för ansökan om serveringstillstånd samt taxor för tillsyn. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-25 Förslag om höjning av taxor för ansökan 

om serveringstillstånd samt taxor för 
tillsyn.  

   

 
Sektionschef Björn Petersson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 (se bilaga) får Socialnämnden varje kalenderår 
besluta att höja de rörliga och de fasta taxorna för ansökan om serveringstillstånd samt avgifterna 
för tillsyn utifrån alkohollagen. Höjningen får göras med en procentsats motsvarande de tolv 
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober 
föregående år.  
 
Ökningen i konsumentprisindex har för den avsedda perioden varit 2,9 %. Detta har bekräftats av 
ekonomiavdelningen. Således har taxorna räknats upp med denna procentsats, resultatet presenteras 
i tabellen enligt bilaga. Förslaget till nya taxor för 2012 finns i kolumnen längst ut till höger, dessa 
har för enkelhetens skull avrundats nedåt till närmsta hela tiotal.  

Förslag till beslut 
att Socialnämnden höjer de rörliga och fasta taxorna för ansökan om serveringstillstånd samt 
avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen i enlighet med förslaget i den bilagda tabellen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Ingrid Karlsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att höja de rörliga och fasta taxorna för ansökan om serveringstillstånd 
samt avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen i enlighet med bilaga 1. 
_____________________ 
Exp. 
Alkoholhandläggaren 
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2012/1 

§ 9  Alkoholtillsynsplan för 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-09 Förslag - Alkoholtillsynsplan för 2012.    

 
Sektionschef Björn Petersson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Kommunen har utifrån 9 kap 2 § Alkohollagen en lagstadgad skyldighet att till Länsstyrelsen 
inkomma med en tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker samt tillsyn av 
detaljhandeln med folköl.  
 
Det bilagda dokumentet innehåller först en kort sammanställning av 2011 års alkoholhandläggning. 
Sedan följer ett förslag på tillsynsplan för serveringställena i Ronneby kommun 2012. 
Tillsynsplanen kan komma att ändras, eftersom serveringställen kan tillkomma eller falla bort under 
året.  

Förslag till beslut 
att Socialnämnden antar det bilagda förslaget på alkoholtillsynsplan för 2012 och översänder detta 
till Länsstyrelsen. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta det bilagda förslaget på alkoholtillsynsplan för 2012 och 
översänder detsamma till Länsstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Länsstyrelsen  
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2007/139 

§ 10  Delredovisning till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel för uppbyggnad 
av samordnad beroendeenhet i Blekinge. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-25 Delrapport angående utvecklingsmedel till 

projekt för utveckling av vårdkedja inom 
vården av personer med missbruk och 
beroende.  

   

2 Handling 2011-03-21 Utbetalning av statsbidrag till Ronneby 
kommun "Kontrakt för livet"., 
Länsstyrelsen Blekinge län 

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-03-07 SOC § 39/2011 2011-02-22, 
Delredovisning till Länsstyrelsen 
angående utvecklingsmedel för 
uppbyggnad av samordnad 
beroendeenhet i Blekinge 

   

4 Handling 2011-01-31 Delredovisning av utvecklingsmedel för 
uppbyggnad av Samordnad 
beroendeenhet i Blekinge. 

   

5 Handling 2008-11-13 Begäran om delrapport samt ekonomisk 
redovisning för Projektet Gemensam 
beroendeenhet., Länsstyrelsen Blekinge 
län 

   

6 Handling 2007-12-19 Beslut om utvecklingsmedel till projekt för 
utveckling av vårdkedja inom 
missbrukarvården., Länsstyrelsen 
Blekinge län 

   

7 Beslut allmänt ärende 2007-12-18 SOC 2007-12-18, Ansökan till 
Länsstyrelsen ang utvecklingsmedel för 
uppbyggnad av samordnad 
Beroendeenhet i Blekinge. 

   

8 Ansökan  2007-12-13     

 
Sektionschef Björn Petersson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Under ett flertal år har frågan om en länsgemensam Beroendeenhet diskuterats mellan kommunerna 
i Blekinge och Landstinget. Det har under tiden rått oenighet om frågan. I grunden har kommunerna 
och Landstinget varit eniga om behovet men inte om finansieringen. Under våren 2008 inriktades 
arbetet mot att hitta en lösning, särskilt, för tillnyktringsfrågan. I samband med landstingets och 
kommunernas diskussioner omkring utformandet av en beroendeenhet har statsbidrag varit en 
tänkbar del i finansieringen. Därför ansökte Ronneby om statsbidrag i november 2006 och i 
december 2007. 2008 beslutades att kommunerna skulle finansiera tillnyktring och landstinget den 
övriga verksamheten. Ronneby kommun hade då av Länsstyrelsen blivit beviljade 400 000 kronor 
2006-12-20 och 500 000 kronor 2007-12-20. 900 000 kronor totalt med krav om att Ronneby bidrar 
med motsvarande belopp. Syftet var att kommunerna skulle finansiera delar av hela 
beroendeenheten. 
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 ” Projektet syftar till att stärka upp det första ledet i en vårdkedja genom att bygga upp en 
beroendeenhet i Blekinge med uppgift att ansvara för avgiftning, tillnyktring och medicinsk 
utredning. Beroendeenheten skall byggas upp tillsammans med Landstinget Blekinge. Samverkan 
syftar till samlad kompetens och en obruten vårdkedja. Verksamhetens struktur skall verka för att 
inga vårdtagare trillar ur systemet innan vården är avslutad.” (Länsstyrelsens beslutsformulering)  
 

Förutsättningarna ändrades sålunda 2008 till att kommunerna endast skulle finansiera tillnyktringen. 
2009 togs därför ett entreprenöravtal fram och undertecknades av samtliga kommuner. Landstingets 
beroendeenhet färdigställdes dock inte förrän i juni 2010. I samband med detta började 
entreprenöravtalet gälla och kostnader för tillnyktring genererades för Ronneby.    
 
Den ursprungliga projektansökan avser ett behov av medel till utvecklingen av en effektiv 
vårdkedja för tunga missbrukare. Behovet av utvecklingsmedel kvarstår även om behovet idag 
avser stöd för beroendeenhetens tillnyktring och samverkan med enheten om hela verksamheten.  
  
Tillnyktring är en del i Landstingets Beroendeenhet. Beroendeenhetens syfte är att arbeta med 
tillnyktring, avgiftning, utredning samt substitutionsbehandling och separera arbetet med beroende 
och missbruk från psykiskt sjuka. Tidigare skedde avgiftning på en avdelning som samtidigt 
behandlar patienter som var akut psykiskt sjuka. Beroendeenhetens verksamhet ger bättre flöde i 
ärendena samt även bättre underlag för hur vården om de enskilda på ett ändamålsenligt sätt ska 
bedrivas. Vidare ger Beroendeenheten en betydligt större möjlighet till effektiv samverkan mellan 
Hälso- och sjukvårdens och kommunernas missbruk- och beroendevård. Genom en bra samverkan 
ökar möjligheten att få fler vårdlösningar på hemmaplan. Tidigare accepterade inte Landstinget att 
ta emot berusade eller påverkade för tillnyktring. Detta ledde till att kroniskt alkoholiserade fick 
sköta sin tillnyktring själva, ibland föranledde livshotande tillstånd med efterföljande men. 
Narkotikaberoende fick inte den avgiftning och bedömning som var nödvändig och dessutom 
förbisågs ofta missbrukare med samsjuklighet. Till följd av detta riskerade kommunerna att göra 
bristfälliga vårdplaneringar då Hälso- och sjukvårdens insatser är en mycket viktig del i vården av 
målgruppen. Beroendeenhetens verksamhet leder till en mer kostnadseffektiv hantering totalt sett, 
både för kommunernas och också för Landstingets verksamhet.  
 
Genom det nu gällande entreprenöravtalet finansierar kommunerna tillnyktringsverksamheten 
genom avgifter. Avgifterna består av en fast del, samt en rörlig del, per tillnyktringstillfälle.  
Ronnebys totala kostnad för tillnyktring uppskattas hamna på ca 1 360 000 kronor på 4 år. Detta 
bygger på att Ronnebys invånarantal är ca 28 500 samt att ca 50 tillnyktringstillfällen genomförs 
under åren. Entreprenöravtalet löper tom 2013. Genom delfinansiering med utvecklingsmedlen 
skulle Ronneby kommuns kostnad kunna bli 650 000 kronor, till och med 2013. Se tabell. 
 
 År, avgift och 
kostnad 2010   2011   2012  Prog. 2013 Prog.  Totalt prog. 

Fast 18,60% 135 794 18,60% 240 095 18,60% 251 472 18,60% 261 530 888 891 

Rörlig 2500 60 800 2600 80600 2704 135 200 2812 140 600 417 200 

Totalt   196 594   320 695   386 672   402 130 1 306 091 

Bidrag LS   98 297   160348   193 336   201 065 653 046 

Egen finansiering   98 297   160348   193 336   201 065 653 046 

Förutsättning: Att befolkningsmängden är konstant samt 50 tillnyktringtillfällen per år. Avgifterna skrivs upp med 4 % årligen.  
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Under 2011 har 17 personer från Ronneby Kommun vårdats, 14 män och 3 kvinnor. Medelåldern 
för kvinnorna är 44 år och för männen 52 år. Medianåldern för hela gruppen är 54 år, i intervallet 
22-68 år. 6 personer har fler än ett vårdtillfälle. Under första kvartalet är 10 vårdtillfällen 
registrerade, andra kvartalet 11 och sista 7. Samtliga är kända av Behandlingssektionen samt 
planering har genomförts vid varje tillnyktringstillfälle. Målet med verksamheten var att på ett 
effektivt och säkert sätt tillnyktra personer med missbruk och beroende för att undvika allvarliga 
hälsokomplikationer. Vidare ha en naturlig ingång i en vårdkedja som efter tillnyktring ska 
innefatta abstinensbehandling, utredning och bedömning samt långsiktiga insatser. I samband med 
igångsättandet av Beroendeenheten kan nu bägge huvudmännen erbjuda de första delarna i 
vårdkedjan, tillnyktring och abstinensbehandling, riktat till dem som behöver slutenvård. För 
gemensamma och effektiva utredningar och bedömningar kvarstår samordningsproblem eller 
organisatoriska frågor främst inom psykiatrin i sin helhet.  

Delrapport 2011 

 
Vidare kvarstår en del att lösa för den kommunala sidan: såsom behovet av olika former av 
öppenvårdsmässiga insatser samt kommungemensamma problem avseende sysselsättning, 
arbetsterapi och boende framförallt för de tunga äldre missbrukarna samt för de med samsjuklighet. 
Det bedrivs dock ett arbete både inom de enskilda organisationerna och gemensamt med att försöka 
lösa de nämnda problemen. Genom exempelvis projektet ”Kunskap till praktik” som Blekinge 
medverkar i (samtliga 5 kommuner samt Landstinget) bedrivs ett mycket effektivt arbete omkring 
dessa frågor. I övrigt har Ronnebys Behandlingssektion ett nära och bra samarbete med 
beroendeenheten. Enheterna träffas regelbundet för att fortsätta utveckla en effektiv vård för 
målgruppen. 
 

Den rörliga vårdavgiften är för 2011 2600 kronor per vårdtillfälle. Den rörliga kostnaden för 2011 
blir totalt 80600 kronor. Den fasta avgiften fördelas utifrån kommunens invånarantal per den 31 
december året innan faktureringsår, 28 307. Ronnebys andel av den totala kostnaden, är 18,5 % 
eller 240 049 kronor för perioden januari till och med december. Totalt har Ronneby fakturerats för 
320 695 kronor 2011 och hälften, 160 348 kronor, framställs därför att täckas med 
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.  

Kostnader för 2011 

 
Förslag till beslut  
Att Socialnämnden godkänner ovanstående delrapport och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i 
Blekinge. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Tomas Lundberg, M, samt Ylva 
Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående delrapport och överlämnar ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge. 
_____________________ 
Exp. 
Länsstyrelsen i Blekinge Län 
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2012/8 

§ 11  Bokslut med måluppföljning 2011 Socialnämnd. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-24 Bokslut 2011 Socialnämnd     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med verksamhetschef Eira Bring och 
ekonom Eva Robertsson bokslut och måluppfyllelse för Socialnämnden 2011.  

Sammanfattning 
Socialnämnden ger ett överskott om 2 104 tkr, inklusive det beviljade tilläggsanslaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Anna-Mi 
Kullman, SD, Omid Hassib, V, Leif Olsson, S, Ewa Svensson, S, Tomas Lundberg, M, Birgitta 
Lagerlund, M, tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, M, samt ersättare Monica Fredriksson, C.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka bokslut, verksamhetsmått och måluppfyllelse för 
Socialnämnden 2011 och översända detsamma till Kommunstyrelsen/budgetberedningen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/9 

§ 12  Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-25 Anhållan om tilläggsanslag i 

kompletteringsbudgeten 2012.  
   

       

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med verksamhetschef Eira Bring 
och ekonom Eva Robertsson.  

Sammanfattning 
1. Inventarier till Socialkontoret    75 tkr 
2. Verksamhetssystem IFO 739 tkr 
3. Servicebostad Almvägen   59 tkr 

 
Motivering: 

1. Inventarier Socialkontoret – behov av nya möbler och andra inventarier i samband med den 
nya organisationen. 

2. Verksamhetssystem för IFO - senarelagt, kvar är utbildningsinsatser och avgifter för 
moduler. 

3. Service bostad Almvägen - nya inventarier, senarelagd inflyttning till slutet av november, 
början av december.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, samt tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om tilläggsanslag i kompletterings-
budgeten för inventarier till Socialkontoret om 75 tkr, verksamhetssystem IFO om 739 tkr och 
inventarier servicebostaden Almvägen om 59 tkr. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/9 

§ 13  Förslag till tidplan för budgetarbetet 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-25 Förslag till tidplan för budgetarbetet 2012.     

Sammanfattning 
Ett förslag till plan för budgetarbetet, samt uppföljning av verksamhet och ekonomi presenteras för 
ledamöterna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad plan för ekonomiarbetet.  
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/1 

§ 14  Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-09 Kvartalsredovisning 4 av ej verkställda 

beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 
f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.  

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-09 Kvartalsrapport 4 SoL och LSS.    

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen gällande handikappomsorgen, första kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej 
verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, fjärde kvartalet, redovisas för 
nämndens ledamöter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Ewa Svensson, S, 
Ylva Särnmark, FP, samt tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/7 

§ 15  Kontaktpolitikerverksamhet 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-24 Förslag till Kontaktpolitikerverksamhet 

2012.  
   

 
Ordförande Kristina Valtersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Varje år har ledamöter inom Socialnämnden en dag till sitt förfogande för att vara ute i 
verksamheten och följa arbetet. Ett förslag till uppdelning redovisas.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, och ledamot Omid Hassib, V. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta redovisat förslag till Kontaktpolitikerdagar för 2012. 
_____________________ 
Exp. 
Socialnämndens ledamöter 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16  Aktuellt i verksamheten. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om:  
 

• Gruppboende – lediga platser, om brukare som har företräde, resursfördelningssystem, 
boendemöten i verksamheten samt förslag om en personalpool. 

 
• Socialstyrelsen har avslutat ett ärende av ett icke verkställt beslut. De var nöjda med 

nämndens svar om varför verkställigheten dröjt. 
 

• Internrekrytering av nya chefer pågår, det är två tjänster som ska tillsättas och det är fem 
internsökande, ska vara klart nästa vecka. 

 
• En LSS-handläggare har anställts. 

 
Verksamhetschef Eira Bring informerar om: 
 

• Internrekrytering av arbetsledare till Öppenvården pågår, ska vara klart nästa vecka. 
 
Sektionschef Björn Petersson informerar om: 
 

• Ny alkoholhandläggare, Esti Besedes, har anställts och börjar sin anställning den 1 februari. 
Det var 62 sökande till tjänsten och fem var utvalda till intervju. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, 
Anna-Mi Kullman, SD, samt tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/11 

§ 17  Delegationsbeslut. 
 
Pärmen delegationsbeslut avseende december cirkulerade under mötet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/12 

§ 18  Skrivelser /delgivning mm. 
 
Pärmen skrivelser/delgivning mm cirkulerade under mötet. 
 
Skrivelse från Hyresgästföreningen ang medlemskap i Hyresgästföreningen, samt svar från 
sektionschef Göran Fridh. 
 
Cura individutveckling direktionen – Protokoll 2011-12-16. 
 

KF § 305/2011 – Fyllnadsval efter Christer Svantesson, S, ersättare i Socialnämnden. 
Protokollsutdrag: 

KF § 308/2011 – Fastställande av budget för 2012- 2013, plan 2014-2015. 
KF § 312/2011 – Beslut om ny organisation för Socialförvaltningen. 
KF § 316/2011 – Socialnämndens rapport av ej verkställda beslut. 
KF § 321/2011 – Beslut om uppräkning av förtroendemannaarvoden från och med 2012-01-01. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser och delgivning mm till protokollet.  
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19  Kurser & Konferenser. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, informerar om seminarier för anhöriga som kommer att hållas 
den 1 februari, 6mars, 19 april och 10 maj.  

Beslut 
Socialnämnden noterar Kurser & Konferenser till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-01-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20  Övriga frågor. 
      

Ingrid Karlsson, S, ställer frågan om hur beläggningen är på Jourhemmet som finns inom 
Socialförvaltningens verksamhetsområde. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svara att det är belagt i nuläget. 

Beslut 
Socialnämnden notera frågan till protokollet. 
_____________________ 
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