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§ 39

Fastställande av dagordning
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Beslutsärende
Extra socialnämnd 2011-04-18.

Följande ärenden utgår:
Informationsärenden
Kundtjänstprojekt.

Beslutsärende
Ramanalys 2012
Mål 2012
Plan för internkontrollplan 2011
Fastställande av internbudget
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 40

Informationsärenden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 2010/0028-701

Flyktingsekreterarna Ann-Britt Carlqvist och Arjeta Xhemshiti informerar om mottagandet av de ensamkommande flyktingbarn som börjat anlända till Mariestad.
Bakgrund:
Mariestad och Törebodas kommuner beslutade i september 2010 att göra en överenskommelse med
Migrationsverket om att ta emot 10-12 stycken ensamkommande flyktingbarn.
Kommunerna har tecknat ett avtal med Gryning Vård AB, som bedriver boendet för ungdomarna på
Johannesbergsområdet i Mariestad. Inriktningen är att ungdomar mellan 16-18 år tas emot.
Uppdrag för coachen på Arbetsmarknadsenheten för arbete med ”instegsjobb”
Dnr 2011/0082-792
Flyktingsamordnare Monika Paulsson och coachen på AME Peter Johansson informerar om samarbetet
med Arbetsförmedlingen, som syftar till att få ut nyanlända flyktingar i arbetslivet i kombination med
svenskundervisning.
Bakgrund:
Peter Johansson som är jobbcoach hos kommunens arbetsmarknadsenhet har fått uppdraget att kalla de
som ansökt om att delta i ”instegsjobb” till flerpartsmöte med Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen (IFO, som är uppdragsgivare) och Arbetsmarknadsenheten. Det ska göras en handlingsplan.
Coachen ska vara behjälplig att upprätta CV och personligt brev, detta ska ske innan ansökan.
Coachen ska i samförstånd med samarbetspartnerna arbeta för att sökande kan erbjudas instegsjobb efter önskemål och behov. Sökanden skall lämna in ansökan om instegsjobb, CV och personligt brev till
AME. Förhoppningsvis ska den nyanlände fortsätta på ett annat jobb under eller efter instegsjobbets
slut. Det ska vara regelbundna träffar mellan instegsjobbaren och coachen, helst två timmar varje vecka.
Schema ska göras för detta med sökande och arbetsgivare. Det ska kallas till uppföljningssamtal med
sökande och arbetsgivare efter en till två veckor och sedan efter två till fyra månader eller tätare vid behov.
Ett slutsamtal sker två veckor innan avslutat instegsjobb med sökande och arbetsgivaren (om möjligt).
Sökanden ska meddelas att ändra inkomst till Försäkringskassan, och till barnomsorgen för dem som
har barn. Sökanden ska ha information om A-kassa och eventuell fackförening.
Totalt har tretton personer arbetat med instegsjobb.
Generellt har det varit väldigt uppskattat på arbetsplatserna att ha en instegare, de har gjort ett bra jobb
och lärt sig att vara självgående. Vi har även märkt att språket har utvecklats mycket hos personerna
ifråga. Flera arbetsgivare hade gärna haft kvar instegsjobbarna, om det hade gått att förlänga.
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forts § 40

Individuell vårdplanering – sammanställning och uppföljning Dnr 2011/0067-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för sammanställning av den uppföljning som skett när det gäller
hur den enskilde har upplevt den individuella vårdplanering som genomförts av vårdplaneringsteamet
under 2010.
Bakgrund:
I kvalitetssäkringssyfte har biståndsbedömare låtit den enskilde besvara några frågor om hur de upplevt
den vårdplanering som genomförts av vårdplaneringsteamet. Vårdplaneringsteamet består av arbetsterapeut, biståndsbedömare och sjuksköterska Teamet ansvarar för de vårdplaneringar som sker när den
enskilde är inlagd vid någon av regionens sjukhus. Uppföljningen ligger till grund för att ta fram mer
statistik och få ett ”kvalitetsbokslut”.
Uppföljningen har skett några veckor efter det att den enskilde kommit hem från sjukhus och då i samband med att biståndsbedömaren följt upp de insatser som den enskilde beviljades vid vårdplaneringen.
Av de som följts upp får femtio procent mer insatser efter vårdplanering.
Information från äldreomsorgen

Dnr 2010/0204-0208

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Socialstyrelsens beslut att inte ansöka om utdömande av
särskild avgift i fem fall.
Utvärdering av förändring inom hemrehabilitering

Dnr 2010/0157-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för hemrehabiltiteringens mål och syfte.
Bakgrund:
Målet är att den enskilde som har rehabiliteringsbehov ska tränas i hemmet. Syftet är att öka och bibehålla den enskildes förmåga att fortsätta leva ett självständigt liv i så stor utsträckning som möjligt.
I äldreomsorgsplanen står det att kommunens personal ska arbeta efter kvarboendeprincipen. Med utbyggd hemrehabilitering ökar förutsättningarna för att den enskilde, som efter sjukhusvård har behov av
rehabilitering ska kunna få träning i sitt ordinära boende.
Kommunens korttidsplatser ska användas till vård i livets slutskede, avlösning, under tid när utredning
om särskilt boende pågår eller när hemsituationen sviktar.
En styrgrupp uppdrar till arbetsgruppen för hemrehabilitering att hitta sätt att arbeta och utveckla verksamheten, så att alla yrkesgrupper arbetar gemensamt för att bygga upp hemrehabilitering. Arbetet ska
ske inom befintliga ramar och gruppen ska hitta lämpliga mätmetoder för uppföljning. Sammanställningen har gjorts med enkät till alla anställda personalgrupper som finns i arbetet med hemrehabilitering. Personalen upplever arbetssättet positivt, och det finns inga olikheter mellan de olika hemtjänstgrupperna.
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forts § 40
Förtroendevaldas ersättning för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde
Dnr 2011/0061-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Kommunstyrelsens beslut att de olika partiernas förberedelser inför nämndssammanträden inte är att beakta som praktiska förberedelser enligt nuvarande bestämmelser. Förtroendevalda får inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst för denna tid.
Detaljplan för Nolskogen, etapp ett

Dnr 2011/0078-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att detaljplaneprojektet för Nolskogen etapp ett, ska bli föremål för samråd.
Socialstyrelsens inspektion av Mariegärde

Dnr 2011/0069-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för den inspektion som kommer att genomföras av
Socialstyrelsen den 27 april på Mariegärdes äldreboende.
Bakgrund och syfte:
Regeringen beslutade 2010-09-24 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år göra en nationell tillsyn
av vården och omsorgen av äldre. Lagar, förordningar och föreskrifter från Socialstyrelsen är grund för
tillsynen.
Målet med tillsynen är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till och att kommuner, landsting och enskild verksamhet ska förmås att utveckla en vård och omsorg av god kvalitet.
Syftet med inspektionen som nu genomförs är att granska vården och omsorgens innehåll på verksamhetsnivå.
Socialstyrelsen skickar med en enkät som ska besvaras innan inspektionen.
Beslut:
Socialnämndens ordförande Marianne Kjellquist och socialchef Eva Lotta Lindskog får i uppdrag av
socialnämnden att besvara enkäten.
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forts § 40
Förvaltningschefens uppdrag angående kostnader för avvecklade äldreboendet Bjurliden
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för sitt uppdrag från socialnämnden om att tillskriva
Kommunstyrelsen, med begäran om att överföra kostnader för det före detta äldreboendet Bjurliden i
Lyrestad, från socialnämndens kostnader till avvecklingsfastigheter från och med 2011.
Ärendet:
Då socialnämnden inte längre bedriver någon verksamhet i lokalerna på Bjurliden föreslår
socialnämnden att Kommunstyrelsen flyttar kostnaden till avvecklingsfastigheter. Därmed kan
socialnämnden använda hyresbudgeten till det den var avsedd för, som ökade hyreskostnader
på grund av utbyggnad av andra äldreboenden och hyreskostnader för verksamheter som
kompletterar stöd i ordinärt boende såsom daglig verksamhet. I Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) utredning framkommer att de anser att hyreskostnader för fastigheter där
verksamhet inte bedrivs idag inte ska belasta verksamheten och ge fel kostnader i den statistik
som lämnas till Statistiska Centralbyråns ”Räkenskapssammandrag” (RS).

Ekonomi – redovisning av kvartal 1, 2011

Dnr 2010/0129-700

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar avstämning mot budget för kvartal 1 (ett),
som visar på ett underskott med 4,7 mnkr (exkl. försörjningsstöd 3,85 mnkr).
Revisionen
Kommunstyrelsen

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 41

INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-0412 och 2011-05-03
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komplettering av nya avgifter enligt ny Alkohollag gällande cateringföretag
Dnr 2011/0036-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår nämnden att lämna förslag till kommunfullmäktige att godkänna
komplettering av nya ansökningsavgifter gällande permanent serveringstillstånd till cateringföretag till
slutna sällskap med 7 400 kronor.
Ärendet:
Enligt Alkohollagen har kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
Då nya avgifter tillkommit i och med nya alkohollagen som gäller från 2011-01-01, är nedanstående förslag en komplettering till beslut från 2011-03-01.
Tillstånds och anmälningstyp:
Avgiften för ansökan om permanent serveringstillstånd för cateringföretag till slutna sällskap föreslås
vara 7 400 kronor.
Ett permanent serveringstillstånd för cateringföretag till slutna sällskap avser ett cateringföretag som
bedriver verksamhet för slutna sällskap och kan få stadigvarande serveringstillstånd, under förutsättning
att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls och godkänns av kommunen. Med catering förstås här servering av färdiglagad mat och av alkoholdrycker på beställning av slutna sällskap, som
sker antingen i för tillfället förhyrd lokal eller i hemmet.
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande
serveringstillstånd. Dock behöver företaget inte ett kök och tillagningsställe i varje kommun där det söker tillstånd. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök som gäller restauranger gäller för cateringföretag.
Det stadigvarande tillståndet för cateringföretag gäller endast i den kommun som meddelat tillstånd.
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forts § 41
Ansökan från utförare enligt lagen om valfrihet (LOV)

Dnr 2011/0004-730

Projektledare Katrin Jedselius föreslår socialnämnden besluta att inte godkänna Låstsad Hemnära
Tjänster, organisationsnummer 6812295902, som utförare inom valfrihetssystemet med hemtjänst i
Mariestads kommun.
Bakgrund:
Den 15 september 2010 publicerades förfrågningsunderlaget för valfrihetssysmet inom hemtjänsten i
Mariestads kommun. Förfrågningsunderlaget publicerades på Kammarkollegiet och på
Mariestads kommuns hemsida. Ansökan om att bedriva hemtjänst kan lämnas in fortlöpande.
Utifrån förfrågningsunderlaget inkom 2011-01-13 en ansökan om att få bedriva hemtjänst från företaget
Låstad Hemnära Tjänster, organisationsnummer 6812295902.
Socialförvaltningen har med stöd av ett godkännandeprotokoll kontrollerat företagets lämplighet att bedriva hemtjänst i enlighet med de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.
Enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem 8 kap. 1 § ska sökande företag som uppfyller kraven godkännas.
Ansökningshandlingarna med tillhörande kompletteringar, anses av socialförvaltningen inte uppfylla de
krav som ställs i förfrågningsunderlaget.
Låstad Hemnära Tjänsters ansöker om att få bedriva hemtjänst i Mariestads kommun. Socialnämnden
föreslås avslå ansökan med stöd av lag (2008:962) om valfrihetssystem 8 kap. 1 §.

Samverkansavtal med Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan

Dnr 2011/0084-752

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår nämnden att godkänna samverkansavtal mellan Kvinnohuset &
Kvinnojouren Tranan och Mariestads kommun enligt förslag.
Ärendet:
Avtalet gäller både samverkan på generell nivå och samverkan när en enskild bereds akut boende inom
Kvinnohuset Tranan.
Kvinnohuset Tranan kallar Skaraborgs kommuner en gång per år (april) till ett möte för uppföljning av
avtalet, samarbetet och verksamheten. Inbjudan sänds till socialchefen i respektive kommun.
Minst en gång per år träffas representanter från Kvinnohuset & Kvinnojouren Tranan tillsammans med
särskild utsedd nyckelperson (exempelvis kvinnofridssamordnare) från socialtjänsten i respektive kom
mun och representant för Utväg för dialog om samverkan och hur målgruppens behov kan tillgodoses
på bästa sätt. Inbjudan till denna samling görs av Tranan.
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Socialnämnden

forts § 41
Kvinnohusföreningen Tranan åtar sig att samverka med Utväg Skaraborg.
Kvinnohusföreningen Tranan skall årligen lämna verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget samt
statistik gällande sin verksamhet till kommunerna.
Bakgrund:
Kvinnojouren tillhandahåller telefonjour som kan aktiveras via kommunernas gemensamma socialjour.
Kvinnojouren består av volontärer från olika delar av Skaraborg som kan stödja våldsutsatta kvinnor
efter hänvisning genom socialjouren. Volontärerna ger de våldsutsatta kvinnorna stöd och rådgivning
genom samtal. Vid akut behov kan man möta kvinnorna på till exempel polisstationen och se till att
kvinnorna och barnen får ett akut boende på Kvinnohuset Tranan. Volontärerna lämnar sedan över
ärendet till Kvinnohusets personal.
När kvinnan kommer till kvinnohuset skall hon få information om verksamheten och vad hon kan få
hjälp med.
Stödjande samtal sker kontinuerligt under boendetiden.
Kvinnohuset tillhandahåller även stödsamtal till våldsutsatta kvinnor utifrån, dessa kvinnor får samma
stöd och hjälp som de boende. Detta stöd är viktigt för de kvinnor som av olika anledningar inte kan
eller har behov av att flytta in på Kvinnohuset.
Kvinnohuset ska motivera kvinnorna till en kontakt med socialtjänsten så fort som möjligt för stöd och
hjälp.
Kvinnohuset ska även förmedla kontakt med andra myndigheter och instanser som den enskilda kvinnan har behov av och vara stödjande i dessa kontakter.
Kvinnohuset Tranan ska också förmedla kontakt med Utväg Skaraborg för fortsatt stöd efter boendet.
Skaraborgs kommuner ersätter Kvinnohuset & Kvinnojouren Tranan med ett årligt grundbidrag på fyra
kronor/invånare. Därutöver betalar respektive kommun ersättning avseende dygnskostnad för utnyttjat
boende med 408 kronor/dygn för vuxen och 250 kronor/dygn för barn (år 2010), då boendet sker genom att den enskilde vänder sig till kommunens individ- och familjeomsorg för ansökan om boendekostnaden. I annat fall står den enskilde för kostnaden själv. Nivån på ersättning för boende justeras årligen med konsumentprisindex.
Om beläggningen på Kvinnohuset Tranans akutboende inte uppnår budgeterad summa garanterar
Skaraborgs kommuner fyllnadsbetalning, summan beräknas i relation till kommunens invånarantal.
Boendekostnaden utgår från beräknad beläggning på 1 400 boendedygn/år.
Avtalet gäller tidsperioden 2011-01-01 till 2013-12-31.
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forts § 41
Socialnämndens ramanalys 2012

Dnr 2011/0040-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att godkänna socialförvaltningens förslag
till ramanalys 2012, och översända den till Kommunstyrelsen.
Bakgrund:
Inför 2012 års budget har socialnämnden fått i uppdrag att göra en ramanalys. Ramanalysen innehåller
förslag på åtgärder med anledning av den rampåverkan och de kostnadsförändringar som finns inför
2012.

Socialnämndens mål 2012

Dnr 2011/0094-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att anta det måldokument som är framtaget av
förvaltningen och som ska gälla under 2012.
Socialnämnden ska enligt den nya målstyrningsmodellen ta fram fem mål ur socialförvaltningens förslag,
och överlämna dem till Kommunstyrelsen.
Socialförvaltningens förslag till mål 2012:
● Alla som önskar ska utan biståndsbedömning men mot gällande taxa erhålla trygghetslarm.


Alla ungdomar under 25 år som är i behov av försörjningsstöd ska lotsas till meningsfull sysselsättning som stärker möjligheterna till egen försörjning. Det ska finnas en tydlig plan tillsammans med Arbetsförmedlingen och/eller andra aktuella parter.



I familjer med relationsproblem ska 80 % uppleva att kommunikationen i familjen blivit bättre.
(enkät)



95 % av beviljade insatser inom IFO (exkl. försörjningsstöd) ska ske på hemmaplan.



50 % av de som beviljas särskilt boende ska erbjudas sitt förstahandsval.



98 % av alla brukare/dess företrädare ska medverka vid upprättandet av genomförandeplan.



Alla äldreboenden ska erbjuda minst 6 aktiviteter i veckan som passar både män och
kvinnor.



Att genomföra innehållet i den framtagna planen för socialpsykiatrin där mötesplats
och en meningsfull vardag är centralt.
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Alla personer som har insatser inom äldreomsorgen och som ej har tillgång till det
svenska språket ska erbjudas minst ett samtal per vecka på sitt modersmål.



Att tillsammans med politiken och bostadsbolagen ta fram en åtgärdsplan så att personer som
har reella hinder att på egen hand få bostad, erbjuds boende.



Göra en kompetensprofil för varje arbetsplats inom individ och familjeomsorgen.



Alla medarbetare inom socialförvaltningen ska erbjudas minst ett internutbildningstillfälle per år.

•

En kartläggning av socialförvaltningens utbildningsbehov ska genomföras under 2012.

Bakgrund:
En ny målstyrningsmodell finns framtagen sedan 2010. Den innehåller den av
kommunfullmäktige fastställda visionen och de fem fokusområden som beslutats av
Kommunstyrelsen. Enligt modellen ska socialnämnden varje år besluta om fem effektmål .

Internkontrollplan

Dnr 2011/0092-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att anta internkontrollplan för 2011 enligt
socialförvaltningens förslag.
Bakgrund:
Plan för internkontroll tas fram med utgångspunkt från den kommunövergripande planen, både vad
gäller administrativa kontroller och redovisningskontroller. Internkontrollplanen är kompletterad med
nämndspecifika kontroller.

Internbudget

Dnr 2010/0129-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att fastställa internbudget 2011.
Bakgrund:
Socialförvaltningen utformar en internbudget utifrån tilldelad ram.
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Ansökan om föreningsbidrag- Adoptionscentrum Skaraborg

Dnr 2011/0072-757

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att bevilja
Adoptionscentrum Skaraborg 2 000 kr i föreningsbidrag för 2011.
Bakgrund:
Adoptionscentrum har funnits i mer än 40 år och arbetar med information till
adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar. Informationen riktar sig även till
barnomsorg och socialförvaltning. Föreningen har särskilda kontaktpersoner som
stöttar blivande adoptivföräldrar. Föreningen har cirka 195 familjer som medlemmar. Föreningen har ansökt om 2 000 kr i föreningsbidrag för 2011.
Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande i
Mariestads kommun
Dnr 2011/0082-792
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att ställa sig bakom överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Mariestads kommun, om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande, och att överlämna till Kommunstyrelsen för
beslut.
Bakgrund:
Arbetsförmedlingen har ett samordnat ansvar för etableringsinsatserna från och med den
1 december 2010, för vissa nyanlända. En förändrad ansvarsfördelning mellan
Arbetsförmedlingen, Mariestads kommun och Migrationsverket medför att en ny överenskommelse behövs mellan de olika huvudaktörerna.
Arbetsförmedlingen och representanter från individ- och familjeomsorgen,
barn- och utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsenheten har diskuterat vad förändringarna innebär, och gemensamt tagit fram ett förslag till överenskommelse.
Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen att Arbetsförmedlingen nu har det samordnade ansvaret för den nyanländes etablering i samhället och kommunen har ansvar för
bosättning, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och skola/barnomsorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

BESLUT
§ 42

Dnr 2011/0036-702

Komplettering av nya avgifter enligt ny Alkohollag gällande
cateringföretag
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar lämna förslag till kommunfullmäktige att godkänna komplettering
av nya ansökningsavgifter gällande permanent serveringstillstånd till cateringföretag till
slutna sällskap med 7 400 kronor.
Bakgrund
Enligt Alkohollagen kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar för
serveringstillstånd.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd
för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
Då nya avgifter tillkommit i och med nya alkohollagen som gäller från 2011-01-01, är nedanstående förslag en komplettering till beslut från 2011-03-01.
Tillstånds och anmälningstyp:
Permanent serveringstillstånd för cateringföretag till slutna sällskap föreslås vara
7 400 kronor.
Ett permanent serveringstillstånd avseende cateringföretag som bedriver verksamhet till
slutna sällskap, och kan få stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls och godkänns av kommunen. Med
catering förstås här servering av färdiglagad mat och av alkoholdrycker på beställning av
slutna sällskap, som sker antingen i för tillfället förhyrd lokal eller i hemmet.
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få
stadigvarande serveringstillstånd. Dock behöver företaget inte ett kök och tillagningsställe i
varje kommun där det söker tillstånd. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök
som gäller restauranger gäller för cateringföretag.
Det stadigvarande tillståndet för cateringföretag gäller endast i den kommun som meddelat
tillstånd.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till komplettering av avgift enligt ny Alkohollag.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Annica Bringsved

Justerandes signatur
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Socialnämnden
§ 43

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2011-03-01 t.o.m.
2011-03-31.
Beslut enligt LSS för tiden 2011-03-01 t.o.m. 2011-03-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2011-03-01 t.o.m. 2011-03-31.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-04-12

Sida

15

Socialnämnden
§ 44

Anmälan av protokoll
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2011-03-22 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-22 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 45

Kurser och konferenser
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kurser och konferenser delges ledamöterna på sammanträdet.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 46

Extra socialnämnd
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om ett extra nämndssammanträde måndagen den 18 april.
Bakgrund
På det extra sammanträdet ska det fattas beslut om ramanalys 2012 och socialnämndens
mål för 2012. Internkontrollplan för 2011ska antas och internbudget ska fastställas.
_____________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2011-

socialförvaltningens arkiv
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Marita Asp
___________________________________________________________________________________________________________

