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PROTOKOLL

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-04-12

Sekreterare ...............................................................
Maivor Åström

§ 73

Ordförande ...............................................................
Linnéa Stenklyft
Justerare

...............................................................
Birgit Vesterlund

BEVIS OM JUSTERING
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.
Myndighet

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-12

Anslaget

sätts upp 2012-04-12

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

.................................................................................... /Maivor Åström

Justerarnas signatur

tas ner 2012-05-04

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-12

Datum

2012-04-12

Tid

Kl. 14.00 – 15.40

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Karin Westerberg, verksamhetschef IFO
Carina Åslund, föreståndare Vita Villan § 76
Daniel Zart, enhetschef ekonomi § 81

Plats och tid
för justering

Underskrifter

Individ- och omsorgsförvaltningen

Sekreterare ............................................................... §§ 64–72,74-82
Maivor Åström
Ordförande ...............................................................
Linnéa Stenklyft
Justerare

...............................................................
Birgit Vesterlund

BEVIS OM JUSTERING
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.
Myndighet

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-12

Anslaget

sätts upp 20121-04-18

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

.................................................................................... /Maivor Åström

Justerarnas signatur

tas ner 2012-05-10

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Individ- och omsorgsnämnden

2012-04-12

Närvaro- och omröstningslista
Namn

När-varo

Tjg.
ers.
ers.

Omröstningar
§

§
Ja

Ledamöter
Linnéa Stenklyft (S)
Lennart Önblad (S)
Katrin Tjärnberg (S)
Marie-L Andersson (S)
Thomas Tejle (V)
Birgitta Häggkvist (VI)
Ingbritt Hedin (C)
Cecilia Borgh (M)
Kerstin Franzén (M)
Ersättare
Morgan Nordin (S)
Kerstin Jedborn (S)
Per-Olov Girhagen (S)
Micael Melander (S)
Birgitta Lind (V)
Ylva Bergstedt-J (MP)
Thord Carlsson (KD)
Ewa Höglund (FP)
Birgit Vesterlund (M)

Justerarnas signatur

Anteckningar
Nej

1
1
1
1
1
1
1
1
1

X

1

X

1
1
1

X

justerare

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Individ- och omsorgsnämnden

2012-04-12

Dagordning, forts.
Sekretessärenden

Paragraf

Sida

64-70

6-13

Gemensamma ärenden
1.

Human flyktingmottagning – skrivelse till regeringen mfl.

71

14-15

2.

Stadigvarande serveringstillstånd Restaurang Lime

72

16

3.

Stadigvarande serveringstillstånd Restaurang Strömsborg

73

17

4.

Riktlinje barn och familj

74

18

5.

Verksamhetsuppföljning/internkontroll

75

19

6.

Åtgärdsplan 2012

76

20

7.

Verksamhetsplan 2013 – 2015

77

21

8.

Kompetensstrategi och utbildningsplan

78

22

9.

Förlängning av överenskommelse med RSMH

79

23

10. Vakanser och tillsättning av tjänster 2012

80

24

11. Muntliga informationer

81

25

12. Delgivningar/skriftliga informationer

82

26

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 71

PROTOKOLL

5 (17)

Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr/ION/33/2012 (8.6)

Human flyktingmottagning – skrivelse till regeringen m.fl.
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner att skrivelsen Human flyktingmottagning skickas till regeringen mfl.
_____
Ärendebeskrivning
På uppdrag av individ- och omsorgsnämnden lämnar ledamöterna Thord Carlsson (KD)
och Ylva Bergstedt-Johansson (MP) förslag till skrivelse att skickas till regeringen,
riksdagspartierna, Sollefteå kommunstyrelse m.fl. för att uppmärksamma brister vad
gäller svensk lagstiftning i flyktingmottagning, när ungdomar fyller 18 år.
” Sedan år 2007 har Sollefteå kommun ett avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
Individ- och omsorgsnämnden har mött många ensamkommande barn och ungdomar som
acklimatiserat sig bra i Sollefteå. Dessa ungdomar har lyckats både med skolgång och att
skapa sociala kontaktnät, trots traumatiserande upplevelser och en ofta svår flykt till
Sverige.
Sollefteå kommun strävar efter att skapa goda, jämlika och humana förhållanden för barn
och ungdomar.
Den brist i regelverket kring flyktingmottagningen som vi fått erfarenhet av och vill
uppmärksamma, uppkommer när ungdomarna fyller 18 år. De asylsökande ungdomar
som inte erhållit beslut om uppehållstillstånd eller fått avslag på sin ansökan, överförs till
Migrationsverkets förläggningar och kan hamna var som helst i landet. Undantaget är om
de har konstaterats ha ett vårdbehov enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL. De
asylsökande ungdomarna har ofta stort behov av olika stödinsatser i sitt boende och
livsföring, som t ex stöd i sociala kontakter, fritid, stödsamtal och medicinering (pga. av
suicidrisk).
Vi finner det även anmärkningsvärt att asylsökande ungdomar enbart har rätt till
akutsjukvård. Många sjukdomstillstånd förvärras i onödan genom detta.
Vid 18 års ålder blir man myndig, men för all ungdom finns ett starkt och grundläggande
behov av fortsatt stöd och vägledning i denna ålder. De som efter ett antal uppbrott
kommit som barn till Sverige utan vårdnadshavare, bör inte utsättas för ytterligare
uppbrott om det är möjligt att undvika.
För asylsökande ungdomar sker allt i ett slag i samband med 18-årsdagen. Kontakten med
gode män avslutas, personer som delvis axlat föräldraansvaret. Skolutbildningen avbryts
abrupt, liksom kontakten med kamrater, samtidigt som den unge förflyttas långt från den
plats där han/hon etablerat sig.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

§ 71 forts.
Individ- och omsorgsnämnden i Sollefteå anser att det vore humanare att
ensamkommande ungdomar efter 18 års ålder får behålla sina gode män och stanna i den
kommun där de etablerat sig. Detta i väntan på att en ny ansökan om uppehållstillstånd
prövats eller eventuell utvisning. Det skapar även förutsättningar för ungdomarna att
fullfölja sina påbörjade studier.
Nuvarande system skapar framför allt ett stort personligt lidande för ungdomarna, men är
också ett stort slöseri med personella resurser.
Individ- och omsorgsnämnden har sedan 2011-07-01 övertagit ansvaret för
ensamkommande barn från kultur- utbildnings- och fritidsnämnden i kommunen.”
Beslutsunderlag
Förslag till skrivelse
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 72

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr 01-2012-00001

Stadigvarande serveringstillstånd Restaurang Lime, Sollefteå
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Kopparbrickan AB, org nr 556741-1458 beviljas stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten kl 11.00-02.00 på Restaurang Lime, Storgatan 65,
Sollefteå.
Tillståndet gäller under förutsättning att miljökontoret godkänner
livsmedelsanläggningen.
_____
Ärendebeskrivning
Kopparbrickan AB söker stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker året runt till allmänheten kl 11.00-02.00 på Restaurang
Lime, Storgatan 65, Sollefteå. Kopparbrickan AB ägs av Michel Orto och är sedan 201201-07 registrerat hos Skatteverket. F-skattebevis finns. Michel Orto saknar skuld i
Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas. Han förekommer inte i
Bolagsverkets register över fysiska personers och dödsbons konkurser.
Skatteverket har inga ofördelaktiga uppgifter om sökanden. Polismyndigheten och
samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning tillstyrker ansökan.
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för att medges tillstånd att servera alkoholdrycker
till allmänheten. När det gäller utredning om lokalerna och verksamhetens inriktning kan
restaurangen godkännas för servering enligt ansökan. Serveringen kan inte befaras
medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors
hälsa. Bedömningen kompliceras av livsmedelslagstiftningens föreskrifter som innebär att
miljökontoret först efter det att verksamheten inletts besiktigar restaurangköket och
utfärdar godkännande eller förbud för livsmedelsanläggningen. Denna bedömning kan
ibland dröja flera veckor. Det betyder att ansökan om serveringstillstånd endast kan
beviljas med förbehållet att godkännande av livsmedelsanläggningen sker.
Förslag till beslut
Kopparbrickan AB, org nr 556741-1458, beviljas stadigvarande tillstånd jämlikt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten kl 11.00-02.00 på Restaurang Lime, Storgatan 65,
Sollefteå.
Tillståndet gäller under förutsättning att miljökontoret godkänner
livsmedelsanläggningen.
Beslutsunderlag
Utredning 2012-02-27
_____
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr 01-2012-00002

Stadigvarande serveringstillstånd Restaurang Strömsborg, Sollefteå
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Enskilda firman Kjell Allström, org nr 450518-8054 beviljas stadigvarande tillstånd enligt
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten kl 11.00-02.00 på Restaurang Strömsborg,
Strömsborg 1, Sollefteå.
Tillståndet gäller under förutsättning att miljökontoret godkänner
livsmedelsanläggningen.
_____
Ärendebeskrivning
Enskilda firman Kjell Allström söker stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker året runt till allmänheten kl 11.00-02.00 på
Restaurang Strömsborg, Strömsborg 1, Sollefteå.
Kjell Allström saknar skuld i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och
indrivningsdatabas. Han förekommer inte i Bolagsverkets register över fysiska personers
och dödsbons konkurser.
Skatteverket har inga ofördelaktiga uppgifter om sökanden. Polismyndigheten tillstyrker
ansökan.
Sökanden uppfyller alkohollagens (8 kap 12 § AL) krav för att medges tillstånd att
servera alkoholdrycker till allmänheten. När det gäller utredning om lokalerna och
verksamhetens inriktning kan restaurangen godkännas för servering enligt ansökan.
Serveringen kan inte befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa.
Förslag till beslut
Enskilda firman Kjell Allström, org nr 450518-8054, beviljas stadigvarande tillstånd
jämlikt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten kl 11.00-02.00 på Restaurang Strömsborg,
Strömsborg 1, Sollefteå.
Tillståndet gäller under förutsättning att miljökontoret godkänner
livsmedelsanläggningen.
Beslutsunderlag
Utredning 2012-03-02
_____
PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr ION/29/2012 (1.8)

Riktlinje Barn och familj
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer Riktlinje Barn och familj att gälla inom individoch omsorgsnämndens verksamhetsområde.
_____
Ärendebeskrivning
Individ- och omsorgsnämnden har tidigare fått kritik för bristande riktlinjer hur arbete
inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas, både vid tillsyn från Socialstyrelsen
(tidigare Länsstyrelsen) såväl som vid tillsyn från kommunens revisorer.
Med anledning av detta har individ- och omsorgsnämnden aktivt arbetat för att upprätta
riktlinjer för arbetets utförande inom de områden som nämnden ansvarar för. Denna
riktlinje är en del i detta arbete.
Förslaget är indelat i momenten
- ansökan, anmälan, information
- förhandsbedömning
- utredning
- insats
med frågeställning Vad? Hur? När? Vem? i varje avdelning.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer Riktlinje Barn och familj att gälla inom Individoch omsorgsnämndens område.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-02-23
Förslag till riktlinje barn och familj
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr ION/16/2011 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2011-03-31
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-03-31.
______
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Förvaltningen redovisar, som ett led i internkontrollen, verksamheten och ekonomin vid
varje nämndssammanträde samt lämnar vid behov förslag på åtgärder till nödvändiga
förändringar.
Förslag till beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-03-31.
Förvaltningsekonom Mattias Axelsson redogör för uppföljningen och kompletterande
information på morgoninformationen.
Beslutsunderlag
Ekonomiredovisning
Uppföljning per 2012-03-31
Statistik ekonomiskt bistånd
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 76

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr/ION/16/2011 (4.11)

Åtgärdsplan 2012
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Åtgärdsplan 2012 fastställs.
_____
Ärendebeskrivning
Förvaltningsledningen lämnar förslag utifrån arbetsutskottets uppdrag 2012-03-29 § 22 på
sammanställning åtgärdsplan 2012 med ändringar. Efter genomgång i partigrupperna
utformas åtgärdsplan 2012.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan 2012
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 77

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr/ION/34/2012 (4.11)

Verksamhetsplan 2013 – 2015
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Verksamhetsplan 2013 – 2015 fastställs.
_____
Ärendebeskrivning
Individ- och omsorgsnämnden har formulerat mål, som syftar till att få balans mellan
verksamhetens kostnader och tilldelad ekonomisk ram.
Detta ska åstadkommas genom att med långsiktigt perspektiv utveckla, stärka och säkra
en verksamheten. Fokus för en effektiv verksamhet fortsätter vara försörjningsstöd,
institutionsvård, daglig verksamhet och integration.
Resurser avsätts för att nå inriktningsmålen, genom att inarbeta de aktiviteter som
nämnden är ansvarig för från och med 2013.
Förslag till beslut
Fastställa verksamhetsplan 2013 – 2015.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2013 – 2015 med fokusområden och investeringsförslag
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 78

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr/ION/35/2012 (10.6)

Kompetensstrategi och utbildningsplan för individ- och
omsorgsförvaltningen
Individ- och omsorgsnämndens beslut
1.

Individ- och omsorgsförvaltningens genomförande arbete med kompetensstrategi och
utbildningsplan tillstyrks.
2. Redan påbörjade utbildningar under 2012 fullföljs.
3. Förvaltningen uppdras lämna kostnadssatt prioriteringsordning av
kompetensstrategi/utbildningsplan 2013 – 2015 för vidare ställningstagande.
_____
Ärendebeskrivning
Ett av individ- och omsorgsnämndens mål 2011 var utbildningsplanering och
kompetensstrategi skall skapas.
Kompetensstrategin beskriver de kompetenser som bedöms behövas inom olika enheter i
förvaltningen. Den omfattar allt från introduktion till att en medarbetare har nödvändiga
kunskaper och kompetenser för att utföra arbetet på det sätt som förvaltningens ledning
bedömer vara önskvärt, sett ur perspektivet kvalitet i verksamheten.
Arbetet med att formulera en kompetensstrategi och utbildningsplan har även omfattat att
göra en skattning av kostnaden för år 2013 vid ett genomförande av denna satsning.
Kostnaden för att genomföra den kompetensstrategi/utbildningsplan som förvaltningen
föreslår blir 2 156 500 kronor för år 2013.
Att genomföra den process som införandet av kompetensstrategi/utbildningsplan innebär
är ett långsiktigt arbete, som i slutändan gynnar såväl brukare/klienter som medarbetare
och arbetsgivaren.
Kompetensstrategi/utbildningsplan innebär att definiera med vilket innehåll arbetsgivaren
förväntar sig att arbetet utförs med de existerande resurserna.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden tillstyrker att individ- och omsorgsförvaltningen genomför
arbetet med kompetensstrategi och utbildningsplan.
Individ- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja 2 156 500 kronor för genomförande av
kompetensstrategi/utbildningsplan för år 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-04-02
kompetensstrategi
utbildningsplan för HO, IFO och IOF samt
kostnad – utbildningsplan 2013
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL

14 (17)

Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr/ION/14/2009 (14.2)

Förlängning av överenskommelse med RSMH
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Överenskommelsen med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, org.nr.
802005-6982 - centralt om driftsbidrag för Passet, förlängs för tiden 2012-07-01 –
2012-12-31.
_____
Ärendebeskrivning
Nämndens överenskommelse med RSMH angående verksamheten på Passet avslutas sista
juni i år. Olika alternativ för fortsatt utveckling av verksamheten diskuteras och
förvaltningen föreslår att överenskommelsen förlängs året ut för att ge tid för beslut om
bästa möjliga lösning.
Projektet med att skapa ett mer brukarstyrt återhämtningscentra har varit en naturlig
förlängning av rehabiliterings/återhämtningsarbetet och ett mycket tydligt steg i att
utveckla brukarinflytandet och ta tillvara den kompetens som finns inom
brukarorganisationen och hos enskilda personer med egen erfarenhet. Samarbetet med
RSMH har fungerat väl och under senare delen av våren kommer en skriftlig slutrapport
att göras, där fördelar och nackdelar belyses.
Passet har under nuvarande år gjort en särskild satsning, Ung kraft, med nya
projektpengar för att nå unga personer med dåligt psykiskt mående. Två
ungdomssamordnare har anställts året ut och dessa jobbar med att ge stöd för ungdomar,
till att identifiera och avhjälpa hinder för ett återhämtande.
Förvaltningen arbetar nu med olika alternativ för fortsatt utveckling av verksamheten;
fortsätta driva verksamheten själva, att upphandla verksamheten eller att verka för någon
form av brukardrift.
Förvaltningen ser ett behov av att låta projektet Ung kraft löpa ut samt att ge
förutsättningar för den nyvakna process om ett eventuellt intresse för socialt företagande
ha sin gång.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen med
RSMH - centralt om driftsbidrag för Passet from 1 juli, 2012, till 31 december, 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-04-03
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 80

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr/ION/40/2012 (10.1)

Vakanser och tillsättning av tjänster 2012
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Vakans behandlingsassistent öppenvård 2012-07-01- -- 2012-12-31 tillsätts inte.
_____
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Karin Westberg lämnar redogörelse för
vakanser inom IFO som uppkommit på grund av barn- och tjänstledigheter.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-04-12

Dnr/ION/5/2012 (2.2)

Muntliga informationer
Enhetschef ekonomi Daniel Zart redovisar statistik från samarbetet med
arbetsmarknadsenheten, AME för att skapa förutsättningar för personer med lång
arbetslöshet och/eller som uppbär försörjningsstöd att komma ut i arbete eller praktik.
Handläggarna använder Instrument X, som arbetsstöd för att klarlägga klientens behov av
insatser; inget stöd, support eller extra stöd. I rehabiliteringsinsatser och/eller fördjupad
utredning finns kategorierna: missbruks-, psykisk eller fysisk insats. Handläggarna har ett
sammanställningsdokument, som visar vilka insatser som är gjorda och framtida
planering. Ingången till insatsen är genom Försäkringskassan eller individ- och
familjeomsorgen. Därefter görs fördelning, insats/bedömning, åtgärd och placering.
Projekt IVAR har skapats i samarbete med kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen
som integration via arbete. Ofta har personer ett språkhinder, som gör att de har svårt att
få ett arbete. Projektet innehåller en 20 – 40 veckors utbildning inom sjukvård
(förberedande undersköterska), restaurang, skog/röjning och lokalvård. Deltagarna uppbär
försörjningsstöd under utbildningstiden.
Vidare fortgår samarbete med Vita Villan, utredning missbruk med Audit/Dudit, enskilda
samtal, primärbehandling.
40 personer har gått från försörjningsstöd till anställning. Av 40 personer inskrivna hos
AME har tolv personer erhållit praktikplats, åtta personer väntar på praktik och 20 deltar i
IVAR.
Daniel återkommer varannan månad till nämnden med rapport/statistik.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

17 (17)

Sammanträdesdatum

2012-04-12

§ 82

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs information och delgivning till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Beslut i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden 2012-02-29 § 7 om överlåtelse av
handlingar integration och ensamkommande flyktingbarn till individ- och
omsorgsnämnden; beslutsunderlag och beslut i nämnd och arbetsutskott 2007 – 2011 och
tillhörande diarieakter 2008 – 2011.
Information 2012-03-22 från Socialstyrelsen om handläggning av överflyttningsärenden
- kopia till förvaltningschef, verksamhetschef IFO, enhetschefer IFO
Beslut 2012-03-09 från Sveriges Kommuner och landsting: Överenskommelse för 2012
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik
för god kvalitet inom socialtjänsten.
- kopia till förvaltningschef, verksamhetschefer IFO & HO
Beslut i kommunfullmäktige 2012-03-26 § 37 Regional strategi för eHälsa i
Västernorrland antas
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