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Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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Datum
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Tid
Ajournering

Kl. 14.00 – 17.30
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Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Mattias Axelsson, förvaltningsekonom
Christine Melander, enhetschef barn-unga-familj, genomgång f.m.
Emma Linder, enhetschef flykting/öppenvård, genomgång f.m.
Torbjörn Mårdberg, projektledare 16-24 § 62

Plats och tid
för justering

Underskrifter

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-03-20

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

§§ 39 - 63

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

...............................................................
Thord Carlsson

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

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-03-15

Anslaget

sätts upp 2012-03-20

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

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

Justerarnas signatur

tas ner 2012-04-11
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Sollefteå kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Individ- och omsorgsnämnden

2012-03-15

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
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1
1
1
1
1
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X

1
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1
1
1
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X
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1
1

X
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Ändring av serveringstillstånd Bowlinghallen, Sollefteå

50
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Ändring av serveringstillstånd Bowlinghallen, Junsele

51

18
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Återkallande serveringstillstånd Strandrestaurangen, Långsele

52
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Stadigvarande serveringstillstånd Kajsas Restaurang, Sollefteå
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20
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54

21
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55

22
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56
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Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra arbetssituationen och arbetsmiljön individ- och familjeomsorgen

57

24

Årsredovisning 2011 – verksamhetsberättelse handikappomsorgen
och individ- och familjeomsorgen

58

25

10. Åtgärdsplan 2012 (kostnadssänkning för att komma inom ram)

59

26

11. Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-02-29

60

27
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61

28

13. Muntliga informationer

62

29

14. Delgivningar/skriftliga informationer

63
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Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Individ- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr 03-2011-00045

Ändring av serveringstillstånd Bowlinghallen, Sollefteå
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Bowlingbolaget i Sollefteå AB, org nr 556819-1133 beviljas stadigvarande tillstånd enligt
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt kl 11.00-02.00 i Bowlinghallen, Sollefteå.
Antalet gäster maximeras till 480.
_____
Ärendebeskrivning
Bowlingbolaget i Sollefteå AB innehar serveringstillstånd för allmänheten på
Bowlinghallen i Sollefteå. Antalet gäster är maximerat till 500 (restaurangen 150,
bowlinghallen 350 och puben 150).
Puben har nyligen byggts om till thaibar. Ett förråd har tillkommit på serveringsytor där
gäster tidigare uppehöll sig. Med anledning av minskad golvyta kräver räddningstjänsten
att antalet gäster i thaibaren ska minskas från 150 till 130.
Förslag till beslut
Bowlingbolaget i Sollefteå AB, org nr 556819-1133, beviljas stadigvarande tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt kl 11.00-02.00 i Bowlinghallen,
Sollefteå. Antalet gäster maximeras till 480.
Beslutsunderlag
Utredning 2012-02-17
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr 03-2011-00046

Ändring av serveringstillstånd Bowlinghallen, Junsele
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Bowlinghallen i Junsele AB, org nr 556690-8264 beviljas stadigvarande tillstånd enligt
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt kl 11.00-02.00 i Bowlinghallen, Junsele.
_____
Ärendebeskrivning
Bowlinghallen i Junsele AB innehar tillstånd för servering till allmänheten av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i bowlinghallens restaurang. Serveringstid är
kl 11.00-02.00. Företaget har tillstånd att efter kl 21.00 under fredagar, lördagar,
pubkvällar och helgaftnar servera alkohol i hela bowlinghallen. Villkoret är att ungdomar
under 18 år då endast äger tillträde till restaurangdelen. Syftet med detta är att eliminera
risken att minderåriga får tillgång till alkoholdrycker.
Företaget vill nu att ovanstående restriktioner tas bort. Man vill kunna servera alkohol i
hela lokalen under hela serveringstiden utan 18-årsgräns.
Utredaren har besökt Bowlinghallen i Junsele och konstaterat att hela lokalen är
överblickbar. Lokalen är av begränsad storlek.
Förslag till beslut
Bowlinghallen i Junsele AB, org nr 556690-8264, beviljas stadigvarande tillstånd enligt 8
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt kl 11.00-02.00 i Bowlinghallen, Junsele.
Beslutsunderlag
Utredning 2012-02-17
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr 82/2001.702

Återkallande av serveringstillstånd Strandrestaurangen, Långsele
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Stadigvarande serveringstillstånd återkallas enligt 9 kap 18 § 1 p alkohollagen för Entré
Långsele ekonomiska förening, org nr 769607-0049 avseende serveringsställe
Strandrestaurangen, Långsele med anledning av att verksamheten har upphört.
_____
Ärendebeskrivning
Entré Långsele ekonomiska förening, org nr 769607-0049, har upphört med
verksamheten på serveringsstället Strandrestaurangen, Långsele.
I 9 kap 18 § 1 p alkohollagen framgår att kommunen ska återkalla serveringstillstånd om
tillståndet inte längre utnyttjas.
Förslag till beslut
Jämlikt 9 kap 18 § 1 p alkohollagen återkalla stadigvarande serveringstillstånd, Dnr
82/2001-702, för Entré Långsele ekonomiska förening, org nr 769607-0049, avseende
serveringsställe Strandrestaurangen, Långsele, med anledning av att verksamheten har
upphört.
Beslutsunderlag
Utredning 2012-02-14
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr 01-2011-00044

Stadigvarande serveringstillstånd Kajsas Restaurang, Sollefteå
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Kajsas Restaurang i Sollefteå HB, 969755-0748 beviljas stadigvarande tillstånd enligt
8 kap 2 § alkohollagen för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på Kajsas Restaurang, Storgatan 67, Sollefteå inomhus
året runt kl. 11.00-01.00 samt årligen perioden maj-september kl. 11.00-24.00 på
uteservering i anslutning till restaurangen.
_____
Ärendebeskrivning
Kajsas Restaurang i Sollefteå HB ansöker om stadigvarande tillstånd för servering av
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker året runt till allmänheten kl
11.00-01.00 på Kajsas Restaurang, Storgatan 67, Sollefteå.
Företaget saknar skuld i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas.
Delägarna förekommer inte i Bolagsverkets register över fysiska personers och dödsbons
konkurser. Polismyndigheten och samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning tillstyrker
ansökan. Skatteverket har inga ofördelaktiga uppgifter om sökanden.
Vid en samlad bedömning uppfyller sökanden 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
Kajsas Restaurang i Sollefteå HB, org nr 969755-0748, beviljas stadigvarande tillstånd
jämlikt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Kajsas Restaurang, Storgatan 67, Sollefteå,
inomhus året runt kl 11.00-01.00 samt årligen perioden maj-september kl 11.00-24.00 på
uteservering i anslutning till restaurangen.
Beslutsunderlag
Utredning 2012-02-15
Förslag till bevis
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/19/2012 (4.6)

Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Förvaltningens redovisning med åtgärder utifrån revisionsrapport ”Effektivitet i
administrativa processer” antas och överlämnas till kommunrevisorerna.
_____
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har granskning av kvalitet och effektivitet i de
administrativa processerna avseende ekonomi och löneadministration genomförts. Syftet
är att granska om kommunen har ändamålsenliga processer avseende ekonomi och
löneadministration. Revisorerna önskar svar om vilka åtgärder nämnden kommer att vidta
med anledning av granskningsresultatet.
Förvaltningen lämnar i sitt yttrande förslag till åtgärder angående
- faktura- och inköpshantering
- målprocessen
- tillförlitligheten i prognoser
- förtydligandet av ansvar och befogenheter inom området ekonomi
- tillförlitligheten i rapporter
- hur information ska samordnas
- uppföljning av budget
- nämndsadministration
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden antar förvaltningens redovisning med åtgärder och
överlämnar denna till revisionen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport effektivitet i administrativa processer
Förvaltningsyttrande 2012-03-08
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/55/2011 (19.4)

Förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning Dnr 9.1-19501/2011
-

redovisning av vidtagna åtgärder

Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden antar förvaltningens redovisning med åtgärder och
överlämnar denna till Socialstyrelsen.
______
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen besökte Sollefteå under september månad 2011 och utövade tillsyn över
kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt
socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Socialstyrelsen redovisar de bedömningar som de gjort utifrån tillsynen i ett beslut och
individ- och omsorgsnämnden uppmanas att redovisa åtgärder för att rätta till bristerna
innan 2012-03-30.
Förvaltningens redovisar vidtagna åtgärder i sitt yttrande inom områden
- fel och brister
- rutiner för synpunkter och klagomål
- dokumentation av genomförandet av insatser
- individuellt anpassade insatser
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden antar förvaltningens redovisning med åtgärder och
överlämnar denna till Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2011-05-31 från socialstyrelsen
Beslut 2011-12-29 från socialstyrelsen
Förvaltningsyttrande 2012-02-27
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/18/2012 (10.7)

Utvärdering av jämställdhetsarbete 2011
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs rapporten utvärdering av jämställdhetsarbetet 2011 till
handlingarna.
Rapporten skickas som redovisning till Centrala Samverkansgruppen.
_____
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsarbetet kommer att utvärderas utifrån varje förvaltnings enskilda
jämställdhetsplan. Kommunfullmäktige antog 2010-11-29 en kommungemensam
definition av jämställdhet, jämställdhetsintegrering och gemensamt syfte med mångfaldsoch jämställdhetsarbetet.
Utvärdering av 2011 års jämställdhetsarbete innehåller en beskrivning av hur
jämställdhetsintegrering används i verksamheten, att mäta emot i framtida arbete med
verksamhetsutvecklingsstrategi.
Centrala Samverkansgruppen vill senast 2011-04-01 ha utvärdering
jämställdhetsarbete/plan 2011, beskrivning av jämställdhetsarbetet 2011 och
förvaltningens jämställdhetsarbete/plan 2012.
Förvaltningen lämnar redovisning över aktiviteter 2011 under rubrikerna;
- Mål
- Åtgärder enligt plan
- Resultat
- Förbättringsområden
Individ- och omsorgsförvaltningen verkar inom ett område där antalet kvinnliga
medarbetare dominerar. Ambitionen är att verka för en jämnare könsfördelning. I
lönekartläggning hösten 2011 framkom en lönebild för socialsekreterare som pekar mot
en s.k. snedsits i jämförelse med jämförbara yrken. Kommunen arbetar övergripande för
att inom tre år skapa handlingsplan, för att detta ska justeras.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Individ- och omsorgsnämnden skickar rapporten för redovisning till Centrala
Samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-03-08
Förvaltningens utvärdering 2012-03-09
Skrivelse 2012-02-01 från kommunstyrelseförvaltningen
Jämställdhetsplan 2011-2014 individ- och omsorgsförvaltningen
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/87/2012 (10.7)

Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra arbetssituationen
och arbetsmiljön inom individ- och familjeomsorgen
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs informationen till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har efter inspektion 2011-01-24 lämnat inspektionsmeddelande
2011-02-25, där det konstateras en rad brister i arbetsmiljön. Förvaltningen redovisar i
april 2011 till Arbetsmiljöverket vidtagna åtgärder och planering för att komma till rätta
med framkomna brister.
Brister fanns inom följande områden:
- riskbedömning och handlingsplan
- arbetsanpassning
- arbetsuppgifter
- tillbudsrapportering
Arbetsmiljöverket besökte individ- och omsorgsförvaltningen 2012-02-13 för uppföljning
av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-02-10
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/16/2012 (4.10)

Årsredovisning 2011 – verksamhetsberättelse handikappomsorgen, HO
och individ- och familjeomsorgen, IFO
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Verksamhetsberättelsen 2011 för handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen
läggs efter genomgång till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Ann-Katrin Lundin lämnar verksamhetsberättelse över
handikappomsorgens verksamhet 2011.
Handikappomsorgen har total nettokostnad 91,3 mnkr för år 2011. Verksamheten indelas
i boende - vuxna, boende - barn och ungdom, korttidsvistelse - stödfamiljer,
socialpsykiatrin, daglig verksamhet, personlig assistans och fritidsverksamhet.
Föreläsningar och utbildningar har genomförts med personalen. Andra viktiga händelser
är bland annat värdegrundsarbete för samtliga anställda och brukarundersökning inom
boende.
Verksamhetschef Karin Westerberg lämnar verksamhetsberättelse över individ- och
familjeomsorgens verksamhet 2011. Verksamheten indelas i enhet ekonomi; integration
och försörjningsstöd, enhet barn, unga, familj, enhet vuxen och LSS, enhet
familjeöppenvård och ensamkommande flyktingbarn, öppenvård Vita Villan och projekt
16-24.
Personalen har deltagit i utbildningar; bl.a. kompetensutveckling värdegrundsarbete,
bedömningsinstrument, nationella riktlinjer missbruks- och beroende vård och start av
systemteoriutbildning.
Viktiga händelser under 2011: samlokalisering med arbetsmarknadsenheten, risk- och
skyddsfaktorer vid bedömning barns behov, övertagande av handläggning
ensamkommande flyktingbarn och samarbete med Hola folkhögskola.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden lägger verksamhetsberättelsen för handikappomsorgen och
individ- och familjeomsorgen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-02-29
Verksamhetsberättelse 2011 handikappomsorgen
Förvaltningsyttrande 2012-03-12
Verksamhetsberättelse 2011 individ- och familjeomsorgen
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/15/2012 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll 2012

Åtgärdsplan (kostnadssänkning för att komma inom ram)
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av förslag till åtgärdsplan 2012. Ärendet återremitteras för fortsatt
beredning. Förvaltningen presenterar förslag till beslut i arbetsutskottet 2012-03-29.
_____
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Gert Persson lämnar förslag till åtgärdsplan.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr ION/16/2011 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-02-29
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-02-29.
Nämnden uppdrar till förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärder för att komma
inom ram.
______
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.
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-02-29.
Förvaltningsekonom Mattias Axelsson redovisar beslutsunderlaget vid
morgoninformationen.
Beslutsunderlag
Ekonomiredovisning
Uppföljning per 2012-02-29
Statistik ekonomiskt bistånd
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 61

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/78/2011 (1.6)

Sammanträdesplan 2012

- Ändrat sammanträdesdatum i maj
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämndens maj-sammanträde flyttas till måndagen den 14 maj 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen sammanträder 9 – 11 maj 2012. Individ- och omsorgsnämnden har
inplanerad nämnd 10 maj, som föreslås flyttas till måndagen den 14 maj 2012.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 62

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-03-15

Dnr/ION/5/2012 (2.2)

Muntliga informationer
Ungdomars situation på arbetsmarknaden
Handläggare Alfa Wikner och Tomas Löfgren från Arbetsförmedlingen redovisar
ungdomars arbete 2011 som coacher inom ungdomsarbetslösheten. Förståelse skapades
av ungdomarna för Arbetsförmedlingens uppdrag och en större öppenhet mellan de
anlitade och de arbetslösa ungdomarna. Jobbcafé byggdes upp, där arbetslösa ungdomar
fick utbildning/information i hur man söker jobb, försäkringar, a-kassa etc. Vid olika
evenemang runt om i kommunen förra sommaren fanns jobbcoacher representerade.
Arbetet fortsätter i år och startade i februari med besök på gymnasieskolan.
Ungdomsdelegationen
Amanda Häggqvist och Fredrik Åslund informerar om sitt uppdrag.
Ungdomsdelegationen är en mötesplats som samarbetar med övrig kommunverksamhet
för att skapa möjligheter för ungdomar att påverka och förverkliga önskemål, en länk
mellan ungdomar och den politiska ledningen.
Ungdomsdelegationen deltar på ungdomens dag (Nipyran) ungdomstinget och söker
pengar från utvecklingsfonden till aktiviteter och workshops. Vidare skapas utbyten med
bl.a. Slovenien, Spanien, Brasilien och Norge.
Varje år nomineras en vuxen till ”pärlapriset”.
2012-02-28 lanserades ungisolleftea.se, som är kommunens satsning på en
webbplats/ungdomsportal riktad specifikt till kommunens ungdomar.
Motton: ”Anyone Can Achiev Anything” “Av ungdomar, för ungdomar”
Fokusområden
Verksamhetschef Ann-Katrin Lundin och verksamhetsutvecklare Peter Berglund och
Annika Modéen informerar om arbetet med fokusområden utifrån kommunfullmäktiges
fastställda övergripande verksamhetsmål och inriktningsmål.
Kompetensstrategi
Peter Berglund visar kostnadsbild om förslag till kompetensstrategi/utbildningsplan
genomförs. Arbetsmaterialet mejlas till nämndsledamöterna. Vid aprilsammanträdet
fastställs verksamhetsplanen i vilken kompetensstrategin ingår.
Projekt 16-24
Projektledare Torbjörn Mårdberg informerar om nyskapad styrgrupp med representanter
från projekt 16-24, socialtjänsten, GB-skolan och Arbetsförmedlingen. Styrgruppen
träffas en gång per termin. Att skapa/hitta arbeten till ungdomarna är av största vikt.
Nyanlända ungdomar med etableringsbidrag finns med i verksamheten, för att integreras
med svenska ungdomar. Nya lokaler i samverkan med verksamheten ensamkommande
unga vuxna, EUV är på gång.
_____
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§ 63

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs delgivningarna till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut 2012-02-01 från samhällsbyggnadsnämnden om riskklassning och årlig
avgift för offentlig livsmedelskontroll Café Solgården.
Fastställd energieffektiviseringsstrategi i kommunfullmäktige 2012-02-27 § 12.
Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 – antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27
§ 5.
Informationsskrivelse/förvaltningsyttrande 2012-01-30 om handläggning av ärenden
gällande ensamkommande barn som blir vuxna avseende de som fått avslag på sina
asylansökningar i den del som gäller individ- och omsorgsnämndens beslut i dessa
ärenden.
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